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في مناهج الرياضيات المطورةفي مناهج الرياضيات المطورة

نا في هذه المقدمة أْن ُنبيِّن لك األســس العلمية والتربوية التي قامت عليها  عزيزي المعلِّم، يســرُّ

مناهــج الرياضيات المطورة بطريقة مبســطة، وذلك بعرض بعض العناصــر من كتاب الطالب، 

وكتــاب التمارين، ودليل المعلِّم، التــي تتجّلى فيها تلك الجوانب العلميــة والتربوية بوضوح. 

ونحــن إذ نعرض هذه المقدمة فإّنا نأمــل أْن تكون ُمِعينًا لك على فهم كيفية اســتعمال المناهج 

ق الفائدة المنشودة منها. المطورة، وتوظيفها بصورة صحيحة داخل غرفة الصف، بما ُيحقِّ

تتناول المقدمة الجوانب اآلتية:

خطة الخطوات الست لتدريس الرياضيات.. 	

أنواع التقويم، وأدواته.. 	

بعض استراتيجيات التعلُّم:. 	

التعلُّم القائم على المشاريع.	 

التعلُّم باللعب.	 

مهارات التفكير العليا.. 	

الوصول إلى الطلبة كافًة.. 	

تعزيز دور األُسرة في العملية التعليمية التعلُّمية.. 	

تعزيز لغة الرياضيات وإثراؤها.. 	

م لك أيًضا -في نهاية هذه المقدمة- بعض استراتيجيات التدريس الشائعة؛ لتكون مرجًعا،  ســنُقدِّ

وُمِعينًا لك عند التخطيط لتقديم دروسك. 

أهًل بكأهًل بك
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ْعداُد َحّتى 20 ُة: اْألَ ْمهيِديَّ اْلَوْحَدُة التَّ

1 اْلَجْمُع اْلَوْحَدُة 

ْرُح 2 الطَّ اْلَوْحَدُة 

ْعداُد ِضْمَن َمْنِزَلَتْيِن 3 اْألَ اْلَوْحَدُة 

ْعداِد َوُمقاَرَنُتها 4 َتْرتيُب اْألَ اْلَوْحَدُة 

5 ُمعاَلَجُة اْلَبياناِت اْلَوْحَدُة 
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∫hC’ض« اSاQóضل ال�Øال

الريا�ضيات
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مِئاتٌ راتٌ شَ عَ آحادٌ
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ْعداُد 1  اْألَ اْلَوْحَدُة 

ْعداِد َوُمقاَرَنُتها 2  َتْرتيُب اْألَ اْلَوْحَدُة 

3  اْلَجْمُع اْلَوْحَدُة 

ْرُح 4  الطَّ اْلَوْحَدُة 

5  ُمعاَلَجُة اْلَبياناِت اْلَوْحَدُة 
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اْلُمْحَتويات

1 اْألَْعداُد: َجْمُعها َوطَْرُحها الَْوْحَدُة 

ْرُب َوالِْقْسَمُة 2 الضَّ الَْوْحَدُة 

3 َخصائُِص اْألَْعداِد الَْوْحَدُة 

4 الُْكسوُر َوالَْعَملِّياُت َعلَْيها الَْوْحَدُة 

5 تَْمثيُل الَْبياناِت َوتَْفسيرُها الَْوْحَدُة 
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äÉ«°VÉjôdGäÉ«°VÉjôdG المحتويات

1 األعداُد النِّسبيَُّة الوحدُة 

2  األسُس الصحيحُة والمقاديُر الجبريَُّة الوحدُة 

3 المعادالُت الَخطّيَُّة الوحدُة 

4  الزَّوايا والمَضلَّعاُت والتحويالُت الهندسّيُة الوحدُة 
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أَْسَتْكِشُف

أَتََعلَُّم 

لْمى؟ بَحَ لَد سَ ةً أَصْ مْ قِطْعَ كَ

. راتٍ شَ ، وتُساوي 10 عَ داتٍ ئَةُ تُساوي 100 واحِ مِ الْ

يْهِ لَ عَ لُ  صُ أَحْ الَّذي  دُ  دَ عَ الْ ى  مّ سَ يُ وَ  ، راتٍ شَ عَ  10 بِحُ  تُصْ إِنَّها  فَ  ، ةً قِطْعَ  99 إِلى  ةً  دَ واحِ ةً  قِطْعَ أُضيفُ  ما  عِنْدَ

تُبُهُ 100. أَكْ ئَةً (one hundred)، وَ مِ

داتِ في 600؟ دَ الْواحِ دَ عَ راتِ وَ شَ دَ الْعَ دَ دُ عَ ُث: كيفَ أَجِ أَتََحدَّ

 

 

مِئاتٌ
1

مِئاتٌ
راتٌ 2 شَ عَ

10

راتٌ  شَ عَ
داتٌ  20 واحِ

100

داتٌ   واحِ
200
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=
=

=
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أَتََعلَُّم الَْيْوَم

الُْمْصطَلَحاُت

. ئَةَ فُ الْمِ رَّ عَ أَتَ

ئَةُ •  الْمِ

التعلم القبلي: 

 •
قراءة األعداد ضمن منزلتين وكتابتها.

التهيئة1

 •

هِ الطلبة إلى العد بالعشــرات بشــكل جماعيٍّ مع  وجِّ

ر كلّ عــدد 10، 20   ،  التصفيق مرةً واحــدةً عند ذِكْ
90 ،....

2
االستكشاف

 •

، ثمّ  ، وخمسةَ أعمدةِ عشراتٍ اعرضْ 9 قطعِ واحداتٍ
اسألهم: 

« 
ما هذا العدد؟ 59

« 
نا قطعة واحدة إلى اآلحاد، فكم ســيصبح   إذا أضفْ

العدد ؟60 
 •

هِ الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة (أستكشــف)،  وجِّ
ثم اسألهم:

« 
 كم هذا العدد من دون إضافة القطعة الصغيرة؟ 99

« 
 كم يصبح العدد بعد إضافة القطعة الصغيرة؟ 100

 •
تقبل إجابات الطلبة جميعها.

 •

المجال العاطفي ال يقــل أهمية عن المجال المعرفي 

فــال تقل ألحد مــن الطلبــة إجابتك خاطئــة بل قل 

(اقتربــت من اإلجابة الصحيحة، من يســتطيع إعطاء 

إجابة أخر) أو إن شــئت فقل (هذه إجابة صحيحة 

لغير هذا السؤال).

نتاجات الدرس:

ف إلى المئة.•  التعرُّ

1
الدرس

 خطة الخطوات الست لتدريس الرياضيات: 1
م لك دليل المعلِّم خطة واضحة لســير الدرس، تحوي ســت خطوات )مراحل(، هي: التهيئة، واالستكشاف، والتدريس، والتدريب، واإلثراء، والختام.  ُيقدِّ

ن كل خطوة من هذه الخطوات مقترحات وإرشادات تساعدك على تقديم الدرس بنجاح. وتتضمَّ

8A

التدريس3

 •

مِ العدد 100 واكتُبْه على الســبورة باألرقام والكلمات بخطّ كبيــر وواضح ، وكلّفْ أكثرَ من  هُ بصوت مرتفع.قدِّ طالب قراءتَ

 •

دْ كلّ مجموعة بـ 10 قطع دينز من فئة 10 وقطعةٍ من فئة 100 .  وِّ لبةَ إلى مجموعات، وزَ مِ الطّ  قسِّ

 •

كلّف كلّ مجموعة استخدامَ قطع دينز من فئة 10 لتغطية القطعة من فئة 100.

 •

هِ الطلبة الســتنتاجِ أنّ العدد 100يساوي 10 عشرات ويساوي 100 واحدات، وكذلك العدد  وجِّ
ر كيفيةَ قراءةِ وكتابةِ العدد 100 ومضاعفاته ويساوي 300 واحدات ......وهكذا.200 يســاوي 20 عشــرات ويســاوي 200 واحدات، وهكذا العدد  300 يساوي30 عشرات   دْ في أثناء الدرس وبشــكل متكرّ إرشــاد: أكِّ

بشــكل صحيح. ويمكنك عمــلُ لوحة حائط تكتب فيهــا العدد 100 ومضاعفاتــه بخطّ كبير 
بالكلمات واألرقام.

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث) للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة (أتحدَّ
 المتوسط أو دون المتوسط أنْ يجيبوا عن السؤال.البدء بحلِّ أســئلة فقرة (أتحقَّق من فهمي). اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتو

تعزيز اللغة ودعمها:  

 •

اكتب المصطلح الجديد (المئة) على السبورة بالرموز والكلمات. 

التدريب4
هِ الطلبة إلى فقرة (أتحقَّق من فهمي)، واطلب إليهم حلّ المسائل من 1 الى 6 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

 •

هم : هِ الطلبة إلى السؤال في فقرة (أحلّ المسألة)، واطلب إليهم قراءته، ثم اسألْ وجِّ

« 
 ما عدد الرفوف في المكتبة؟ 9

« 
؟ 100  ما عدد الكتب على كلّ رفٍّ

« 

 كيف أجد عدد جميع الكتب التي في المكتبة؟ تختلف اإلجابات

 •

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس  من كتاب التمارين.في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ

مالحظات المعلم
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االستكشاف2

تهــدف هذه المرحلة إلــى إثارة فضــول الطلبة لموضوع 
الدرس، ولكــن دون تقديــم معلومات جاهــزة لهم؛ إذ 
يتعيَّن عليك عزيــزي المعلِّم في هــذه المرحلة أداء دور 
ــر، وذلك بتوجيه الطلبة إلى قراءة المســألة الواردة  الُميسِّ
في فقرة )أستكشــف( في كتاب الطالــب، ومنحهم وقًتا 
كافًيا لدراســتها والتفكير فيها، ثم طرح األسئلة المقترحة 
عليهــم، التي ورد ذكرها في بند )االستكشــاف( من دليل 
ن الطلبة من اإلجابة بصورة  المعلِّم. ليس شــرًطا أْن يتمكَّ
صحيحة؛ لذا اقبل إجاباتهم، ثم انظر فيها الحًقا بعد انتهاء 
د أنَّهم ســيجيبون إجابة صحيحة عنها. علًما  الدرس، وتأكَّ
بأنَّ تمارين بعض الدروس ُتِحيل الطلبة إلى المســألة في 

فقرة )أستكشف(؛ لحلِّها في نهاية الدرس.

التدريس3

مــن المتوقع أْن تؤدي مرحلة )االستكشــاف( إلــى حدوث حالة 
مــن عدم التوازن في المفاهيم لدى الطلبــة، فتبدأ مرحلة )التعلُّم( 
نون مــن تكوين خبرات  في إعادة التــوازن لديهم، بحيــث يتمكَّ
مشــتركة محددة تساعدهم على إدراك المفاهيم، وإتقان العمليات 
والمهارات. تســتغرق هذه المرحلة كثيًرا من وقت الدرس؛ فهي 
تشــمل تقديم فقرات الشــرح، وأمثلة الدرس جميعها؛ لذا استعن 
ن  باإلرشادات الواردة في فقرة )التدريس( في دليل المعلِّم، لتتمكَّ

من تنفيذ هذه المرحلة المهمة بنجاح. 

التهيئة1

تهــدف هذه المرحلة إلى تهيئة الطلبــة لموضوع الدرس، 
ولكن دون ذكر أليٍّ من أفكاره، وتوجد مقترحات في دليل 
المعلِّم ُتِعينك على تقديم التهيئة بنجاح في فقرة )التهيئة(. 
قد تحوي هذه الفقرة نشاًطا مبنيًّا على معرفة الطلبة السابقة؛ 
لذا قد يرصد المعلِّم في أثناء هذه المرحلة بعض األخطاء 

حها قبل بدء الدرس. المفاهيمية وُيصحِّ
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التدريس3

 •

مِ العدد 100 واكتُبْه على الســبورة باألرقام والكلمات بخطّ كبيــر وواضح ، وكلّفْ أكثرَ من  قدِّ
هُ بصوت مرتفع. طالب قراءتَ

 •

دْ كلّ مجموعة بـ 10 قطع دينز من فئة 10 وقطعةٍ من فئة 100 .  وِّ لبةَ إلى مجموعات، وزَ مِ الطّ  قسِّ

 •

كلّف كلّ مجموعة استخدامَ قطع دينز من فئة 10 لتغطية القطعة من فئة 100.

 •

هِ الطلبة الســتنتاجِ أنّ العدد 100يساوي 10 عشرات ويساوي 100 واحدات، وكذلك العدد  وجِّ
ر كيفيةَ قراءةِ وكتابةِ العدد 100 ومضاعفاته ويساوي 300 واحدات ......وهكذا.200 يســاوي 20 عشــرات ويســاوي 200 واحدات، وهكذا العدد  300 يساوي30 عشرات   دْ في أثناء الدرس وبشــكل متكرّ إرشــاد: أكِّ
بشــكل صحيح. ويمكنك عمــلُ لوحة حائط تكتب فيهــا العدد 100 ومضاعفاتــه بخطّ كبير 

بالكلمات واألرقام.

التقويم التكويني:
د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث) للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة (أتحدَّ

 المتوسط أو دون المتوسط أنْ يجيبوا عن السؤال.البدء بحلِّ أســئلة فقرة (أتحقَّق من فهمي). اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتو

تعزيز اللغة ودعمها:  

 •

اكتب المصطلح الجديد (المئة) على السبورة بالرموز والكلمات. 

التدريب4
هِ الطلبة إلى فقرة (أتحقَّق من فهمي)، واطلب إليهم حلّ المسائل من 1 الى 6 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

 •

هم : هِ الطلبة إلى السؤال في فقرة (أحلّ المسألة)، واطلب إليهم قراءته، ثم اسألْ وجِّ

« 
 ما عدد الرفوف في المكتبة؟ 9

« 
؟ 100  ما عدد الكتب على كلّ رفٍّ

« 

 كيف أجد عدد جميع الكتب التي في المكتبة؟ تختلف اإلجابات

 •

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس  من كتاب التمارين.في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ

مالحظات المعلم
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..............................................
..............................................

..............................................
..............................................

..............................................
..............................................

..............................................
..............................................

..............................................
..............................................
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: ئاتِ دَ الْمِ دَ عَ ، وَ راتِ دَ الْعَشَ دَ عَ ، وَ داتِ دَ الواحِ دَ تُبُ عَ أَكْ

1       
 

ئاتٌ مِ
   

راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   == =

2        

 
ئاتٌ مِ

   

راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   == =

: راتِ دَ الْعَشَ دَ عَ ئاتِ وَ دَ الْمِ دَ تُبُ عَ أَكْ

3    
ئاتٌ مِ

   500

راتٌ  شَ عَ
   ==

  4    
ئاتٌ مِ

   700

راتٌ  شَ عَ
   ==

: ئاتِ دَ الْمِ دَ تُبُ عَ أَكْ

5    
ئاتٌ مِ

   
راتٌ شَ عَ

20 =
    6    

ئاتٌ مِ
   

راتٌ شَ عَ
50 =

 

أَُحلُّ الَْمْسألََة

 ، كِتابٍ  100 فٍّ  رَ لِّ  كُ لى  عَ وَ  ، فوفٍ رُ  9 تَباتِ  كْ مَ الْ  د إِحْ  7  في   

تَبَةِ؟ كْ مَ ا في الْ مْ كِتابً فَكَ

دِ 800. دَ عَ راتِ في الْ شَ عَ الْ داتِ وَ دَ الْواحِ دَ تُبَ عَ كْ لي أَنْ يَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

1 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

3          30         300 

4           40         400 

500         50

2 5

9 مئات = 900

7              70

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أنْ يحلّوا في المنزل مســائل الدرس 

الواردة في كتاب التمارين. واحــرصْ على تقديم التغذية 
الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

مِ الطّلبةَ إلى مجموعات ثنائية.•  قسِّ

د كلّ مجموعــة بقطع العد(دينــز) من فئة الـ 100 •  وِّ زَ

ــا لكلّ  (مــع مراعــاة أن يكــون عدد القطــع مختلفً
مجموعة).

كلّف أفراد المجموعات  كتابة العدد الذي تمثله قطع • 
العدّ على ألواحهم الصغيرة .

اختر عشــوائيًّا طالبًا، واطلب إليه قراءة العدد الممثل • 
وتحديد عدد العشرات وعدد الواحدات فيه.

ر العملية باختيار طلبة آخرين. •  كرِّ

ه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط 1 من أنشطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين بوصفهما إثراءً لهم:

كم عشرة في العدد 230؟ • 

كم مئة في  200 عشرة؟• 

الختام6

ق من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:•  إذا لزم األمر، تحقّ

كم عشرةً في العدد 800 ؟ »

كم مئةً في العدد 600 ؟  »

اإلثراء5

المفاهيم والعمليات والمهارات  ُتَعدُّ توســعة 
الهدف األســاس لهذه المرحلة، ويتمثَّل ذلك 
ــن مفاهيم  في إشــراك الطلبــة في مهام تتضمَّ
وعمليات أوســع وأكثر عمقا. ُتوفِّر لك مناهج 
ة إلثراء  الرياضيــات المطــورة مصــادر ِعــدَّ
الطلبة ذوي المســتوى فوق المتوســط، منها 
الفقــرة الخاصة باإلثراء أو التوســعة في دليل 
المعلِّم التي تحوي مســألًة، أو نشــاًطا صفيًّا، 
أو حاســوبيًّا، إضافًة إلى مشروع الوحدة الذي 

يثري معرفة الطلبة بموضوعات الوحدة.

الختام6

هـي المرحلـة األخيـرة مـن مراحـل تقديـم الـدرس، التـي تهـدف إلى 
نهـا الـدرس، ثم عرضهـا بصورة  تجميـع األفـكار المختلفـة التـي تضمَّ
مترابطـة، فضـًا عـن اشـتمالها علـى مقترحـات تسـاعدك علـى تقديم 

هـذه الفقـرة بنجاح. 

التدريب4

ب الطلبــة على أنواع  فــي هذه المرحلــة يتدرَّ
دة والحياتية في  مختلفة من المســائل المجــرَّ
المســائل( و)مهارات  فقرتي )أتدرب و أحل 
التفكيــر العليــا( داخل غرفــة الصف، وذلك 
لترســيخ المفاهيم الجديدة، وزيــادة الطاقة 
اإلجرائية لديهم. قد ُيكِمل الطلبة هذه المرحلة 
فــي المنزل. وكذلــك التدريبات والمســائل 
الواردة في الصفحة المقابلة للدرس في كتاب 

التمارين.  
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 أنواع التقويم وأدواته: 2
ف التقويم بأنَّه عملية ُتستعَمل فيها  التقويم جزء ال يتجزأ من عملية التعلُّم؛ فهو ُيواِكب جميع خطواتها، ويضمن اســتمرارها وصواًل إلى تحقيق الهدف. ُيعرَّ
دة للوصول إلى حكم عن تحصيل الطلبة الدراســي. وقد أبرزت مناهج الرياضيات المطورة ثاثة أنواع مختلفة من التقويم، هي:  معلومات من مصادر ُمتعدِّ

التقويم التشخيصي، والتقويم التكويني، والتقويم الختامي.

 التقويم التشخيصي:  أ

يهــدف هذا النوع من التقويم إلى تحديد مدى امتاك الطلبة المعرفَة الســابقة 
الازمة لدراســة الموضوع الجديد؛ ما يســاعد المعلِّم على تحديد ما يلزمهم 
مــن معالجات تتمثَّل في مصادر التعلُّم اإلضافيــة. تحتوي مناهج الرياضيات 
المطورة على أداة تقويم تشخيصي في بداية كل وحدة، وهي موجودة في كتاب 

التمارين بعنوان )أستعد لدراسة الوحدة(.

 التقويم التكويني:  ب

د أنَّ العملية التعليمية التعلُّمية تسير في اتجاه تحقيق  يحدث هذا النوع من التقويم في أثناء عملية التدريس، ويهدف إلى متابعة تعلُّم الطلبة أواًل بأول، والتأكُّ
أهدافها المنشودة، وأنَّه ال يوجد انحراف عن مسارها؛ ما يساعد المعلِّم على اتخاذ القرارات الصحيحة، مثل: االستمرار في عملية التدريس، أو التعديل 

عليها، أو النظر فيها من جديد. من أدوات التقويم التكويني: األسئلة الشفوية، والماحظات غير الرسمية، واالختبارات القصيرة.

تحتوي مناهج الرياضيات المطورة علــى أدوات للتقويم التكويني في كل درس، تتمثَّل في 
ث( الذي يلي فقرة )أتعلَّم( . سؤال )أتحدَّ
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: لِ نازِ ةِ الْمَ حَ دَ في لَوْ دَ ثِّلُ الْعَ أُمَ
1  راتٌ 89   شَ عَ آحادٌ  2  راتٌ 26   شَ عَ آحادٌ

3  راتٌ 14   شَ عَ آحادٌ  4  راتٌ 87   شَ عَ آحادٌ

: طٌّ مِ الَّذي تَحتَهُ خَ قْ لِيَّةَ لِلرَّ نْزِ ةَ الْمَ طُ الْقيمَ وِّ أُحَ
5    12 (2  20) 6    82 (8  80)

7    34 (4  40) 8    95 (9  90)

: لِماتِ قامِ أَوْ بِالْكَ َرْ أْتي بِاألْ ا يَ مّ دٍ مِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ
  : 25 9   

  : ثَالثونَ ةٌ وَ بْعَ  10 سَ  

  : رَ شَ ةَ عَ سَ مْ  11 خَ  
  : 87 12   

. ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ ورَ تِيَةِ بِالصّ دادِ اآلْ َعْ نَ األْ دٍ مِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ
13    58 =     +    

14    12 =     +    
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أَْستَْكِشُف

أَتََعلَُّم 

لْمى؟ بَحَ لَد سَ ةً أَصْ مْ قِطْعَ كَ

. راتٍ شَ ، وتُساوي 10 عَ داتٍ ئَةُ تُساوي 100 واحِ مِ الْ

يْهِ لَ عَ لُ  صُ أَحْ الَّذي  دُ  دَ عَ الْ ى  مّ سَ يُ وَ  ، راتٍ شَ عَ  10 بِحُ  تُصْ إِنَّها  فَ  ، ةً قِطْعَ  99 إِلى  ةً  دَ واحِ ةً  قِطْعَ أُضيفُ  ما  نْدَ عِ

تُبُهُ 100. أَكْ ئَةً (one hundred)، وَ مِ

داتِ في 600؟ دَ الْواحِ دَ عَ راتِ وَ شَ عَ دَ الْ دَ دُ عَ ُث: كيفَ أَجِ أَتََحدَّ

 

 

ئاتٌ مِ
1

ئاتٌ مِ
2

راتٌ  شَ عَ
10

راتٌ  شَ عَ
20

داتٌ   واحِ
100

داتٌ   واحِ
200

= == =  
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أَتََعلَُّم الَْيْوَم

الُْمْصطَلَحاُت

. ئَةَ فُ الْمِ رَّ أَتَعَ

ئَةُ •  الْمِ
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أَْستَْكِشُف

أَتََعلَُّم 

لْمى؟ بَحَ لَد سَ ةً أَصْ مْ قِطْعَ كَ

. راتٍ شَ ، وتُساوي 10 عَ داتٍ ئَةُ تُساوي 100 واحِ مِ الْ

يْهِ لَ عَ لُ  صُ أَحْ الَّذي  دُ  دَ عَ الْ ى  مّ يُسَ وَ  ، راتٍ شَ عَ  10 بِحُ  تُصْ إِنَّها  فَ  ، ةً قِطْعَ  99 إِلى  ةً  دَ واحِ ةً  قِطْعَ أُضيفُ  ما  نْدَ عِ
تُبُهُ 100. أَكْ ئَةً (one hundred)، وَ مِ

داتِ في 600؟ دَ الْواحِ دَ عَ راتِ وَ شَ عَ دَ الْ دَ دُ عَ ُث: كيفَ أَجِ أَتََحدَّ

 

 

ئاتٌ مِ
1

ئاتٌ مِ
2

راتٌ  شَ عَ
10

راتٌ  شَ عَ
20

داتٌ   واحِ
100

داتٌ   واحِ
200= == =  
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت

. ئَةَ فُ الْمِ رَّ أَتَعَ

ئَةُ •  الْمِ
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 التقويم الختامي:  جـ

يأتي هذا التقويم في نهاية عملية التدريس، أو في نهاية الوحدة 

الدراسية. يساعد هذا النوع من التقويم المعلِّم على تحديد الطلبة الذين 

ا ُمَعيَّنًا من المهام المنوطة بهم في أثناء تدريس وحدة  أتقنوا حدًّ

دراسية، أو فصل دراسي. ُتوفِّر المناهج المطورة للمعلِّم أداة 

للتقويم الختامي في كل وحدة، تتمثَّل في )اختبار الوحدة( 

الذي يحوي مسائل متنوعة تشمل نتاجات الوحدة كلها. 

17

: لِ نازِ ةِ الْمَ حَ دامِ لَوْ تِخْ دَ بِاسْ دَ ثِّلُ الْعَ أُمَ

1  ئاتٌ 319   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ   2  ئاتٌ 207   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

3  ئاتٌ 109   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ   4  ئاتٌ 480   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

 : رِ مَ َحْ نِ األْ نِ بِاللَّوْ لَوَّ مِ الْمُ قْ لِيَّةَ لِلرَّ نْزِ ةَ الْمَ تُبُ الْقيمَ أَكْ

5    631         6    837     

7    420         8    364     

9    363         10    530     

: ئاتِ دَ الْمِ دَ عَ ، وَ راتِ شَ دَ الْعَ دَ عَ ، وَ داتِ دَ الْواحِ دَ تُبُ عَ أَكْ

11    400 = 
ئاتٌ مِ

   

راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   = =

12    700 = 
ئاتٌ مِ

   

راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   = =
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 بعض استراتيجيات التعلُّم: 3

 التعلُّم القائم على المشاريع. أ

ُيَعدُّ التعلُّم القائم على المشــاريع أحد أســاليب التعلُّم الحديثة التي 
تدمج بيــن المعرفة والفعل؛ إذ يدرس الطلبة معارف المناهج 

الدراسية األساسية، ثم ُيطبِّقونها في حلِّ مشكات حقيقية، 
وصواًل إلى نتائج قابلة للتطبيق. تساعد هذه الطريقة الطلبة 

على تنمية قدراتهم ومهاراتهــم؛ فهي تراعي الفروق الفردية 
زهــم على اإلبداع،  بينهم، وُتنّمــي لديهم الثقــة بالنفس، وُتحفِّ

هم للحياة، وتحثُّهم  ل المسؤولية، وُتِعدُّ والتواصل، واالبتكار، وتحمُّ
على العمل واإلنتاج.
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ـروعِ  شْ مَ ذا الْ تـي لِتَنْفيذِ هَ موعَ جْ مَ ـتَعِدُّ وَ  أَسْ

ةِ  ـدَ حْ هِ الوَ ـذِ ـهُ فـي هَ لَّمُ تَعَ لُ فيـهِ مـا نَ مِ ـتَعْ نَسْ الَّـذي سَ

. لِيَّـةِ نْزِ مَ واتِ الْ َدَ ـعارَ األْ يَ أسْ صِ ـتَقْ لِنَسْ

نْ مِ دادِ  َعْ األْ ةِ  قِراءَ ةِ  هارَ مَ زيزُ  تَعْ الَْمْشروِع:  َهَدُف 

. ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ ورَ الصّ لِماتِ وَ كَ تِها بِالْ كِتابَ لَ وَ نازِ 3 مَ

ُخطُواُت تَْنفيِذ الَْمْشروِع:

 ، ةِ جَ : الثَّالّ ثْـلِ ، مِ لِيَّةٍ نْزِ واتٍ مَ َدَ ا ألِ رً ـوَ رُ صُ ضِ  1  أُحْ  

 ، التِّلْفـازِ ـةِ  شاشَ وَ  ، ةِ ـالَ سّ غَ الْ وَ  ، الْغـازِ نِ  فُـرْ وَ

ةٍ  لِّ صورَ لـى كُ عَ ،...، وَ يِّ بائـِ رَ هْ كَ يِّـفِ الْ كَ مُ الْ وَ

. لَ نـازِ ـنْ 3  مَ نُ مِ ـوَّ كَ مُ ها الْ رُ ـعْ سِ

ةٍ. غيرَ اةٍ صَ وّ قَ ةٍ مُ قَ رَ لى وَ لِ عَ نازِ مَ ةَ الْ حَ وْ مُ لَ سُ  2 أَرْ  

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

ةً  صورَ تي  موعَ جْ مَ أَفْرادِ  عَ  مَ نِ  بِالتَّعاوُ قُ   3  أُلْصِ  

لى  لِ عَ نازِ مَ ةِ الْ حَ وْ لَ لِيَّةِ وَ نْزِ مَ واتِ الْ َدَ د األْ حْ ِ إلِ

ةِ  حَ وْ لَ قَ  فَوْ ةَ  ورَ الصّ ا  عً واضِ ةٍ،  بيرَ كَ اةٍ  وّ قَ مُ ةٍ  قَ رَ وَ

ةِ  حَ وْ لَ تَ  تَحْ كافِيَةٍ  ةٍ  سافَ مَ كِ  تَرْ عَ  مَ  ، لِ نازِ مَ الْ
. لِ نازِ مَ الْ

لِّ  كُ رَ  عْ ثِّلُ سِ مَ يُ الَّذي  دَ  دَ عَ الْ تِي  موعَ جْ مَ وَ تُبُ   4  أَكْ  

كانِها  هِ في مَ قامِ ةِ أَرْ لِ بِكِتابَ نازِ مَ ةِ الْ حَ وْ لى لَ أَداةٍ عَ
. حيحِ الصَّ

ةِ  ورَ الصّ لِماتِ وَ كَ بِالْ دَ  دَ عَ الْ حٍ  طٍّ واضِ بِخَ تُبُ   5  أَكْ  

. ليلِيَّةِ التَّحْ

ـدارِ  لـى جِ ةَ عَ بيـرَ كَ اةَ الْ ـوّ قَ مُ ـةَ الْ قَ رَ وَ ضُ الْ ـرِ  6  أَعْ  

ـفِّ . الصَّ
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اْلَموادُّ َواْألََدواُت

ةٌ•  غيرَ صَ ةٌ وَ بيرَ اةٌ كَ وّ قَ راقٌ مُ أوْ
هٌ•  نَ لَوَّ أَقْالمٌ مُ
ةٌ•  طَرَ سْ مِ
غٌ•  مْ صَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ ئاتٌآحادٌ مِ راتٌ شَ عَ ئاتٌآحادٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
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 التعلُّم باللعب. ب

التعلُّــم باللعب أســلوب تعليمي ُتوظَّف فيه أنشــطة اللعب في ترســيخ المفاهيم 
الرياضيــة لدى الطلبة، وزيادة طاقتهم اإلجرائية، ومراعــاة الفروق الفردية بينهم، 
عــن طريق تعليمهم َوفًقا لميولهم وقدراتهم، فضًا عن زيادة دافعيتهم إلى تعلُّم 

الرياضيات. 

م مناهج الرياضيات المطورة لمعلِّمي الصفوف الثاثة األولى  ُتقدِّ
فرصة تطبيق استراتيجية التعلُّم باللعب؛ فهي تحوي نشاط )لنلعب 
مًعا( في نهاية كل وحدة دراسية، وهو نشــاط يعتمد على نتاجات التعلُّم 
الخاصة بالوحدة. وكذلك تطبيق أنشــطة لعب متنوعــة وردت في أدلة المعلِّم 
واســتندت إلى نتاجات التعلُّــم الخاصة بالدروس، علًما بأنَّ بعض هذه األنشــطة 

حاسوبي، وبعضها اآلخر منزلي. 16

َعْب َمًعا 
ْ
ل
َ
َعْب َمًعا ِلن
ْ
ل
َ
ِلن

َأْقَرُأ اْألَْعداَد َوَأْكُتُبها

اْلَموادُّ واْألََدواُت:
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بينَ عِ دُ الالّ دَ عَ

2

420 984 571 714 636 302

146 216

671 364 940 568 198

ةُ 935 النِّهايَ 729

205

ةُ بِدايَ الْ
841 131 417 925 527

ةُ اللَّعِبِ قَ رَ وَ

 مهارات التفكير العليا: 4

تهدف مهارات التفكير العليا إلى تحّدي قدرات الطلبة في مجال التفسير، 

ل،  والتحليل، ومعالجة المعلومات؛ لذا، فهي ُتنّمي قدراتهم على التأمُّ

والتفكير، واالستقصاء، واكتشاف العاقات.
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الحـس  اآلتيـة:  العناويـن  ضمـن  الـدرس  بنتاجـات  مرتبطـة 

العـددي، التفكيـر المنطقـي، أكتشـف الخطـأ، مسـألة مفتوحـة، تحـّد، 

أبـّرر، أكتـب سـؤاًل.
9

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: ئاتِ دَ الْمِ دَ عَ ، وَ راتِ دَ الْعَشَ دَ عَ ، وَ داتِ دَ الواحِ دَ تُبُ عَ أَكْ

1       
 

ئاتٌ مِ
   

راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   == =

2        

 
ئاتٌ مِ

   
راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   == =

: راتِ دَ الْعَشَ دَ عَ ئاتِ وَ دَ الْمِ دَ تُبُ عَ أَكْ

3    
ئاتٌ مِ

   500

راتٌ  شَ عَ
   ==

  4    
ئاتٌ مِ

   700

راتٌ  شَ عَ
   ==

: ئاتِ دَ الْمِ دَ تُبُ عَ أَكْ

5    
ئاتٌ مِ

   
راتٌ شَ عَ

20 =
    6    

ئاتٌ مِ
   

راتٌ شَ عَ
50 =

 

أَُحلُّ الَْمْسألََة

 ، كِتابٍ  100 فٍّ  رَ لِّ  كُ لى  عَ وَ  ، فوفٍ رُ  9 تَباتِ  كْ مَ الْ  د إِحْ  7  في   

؟ تَبَةِ كْ مَ ا في الْ مْ كِتابً فَكَ

دِ 800. دَ عَ راتِ في الْ شَ عَ الْ داتِ وَ دَ الْواحِ دَ تُبَ عَ كْ لي أَنْ يَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ
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 الوصول إلى الطلبة كافًة: 5
قه.  تراعي مناهج الرياضيات المطورة تكاُفؤ الفرص بين الطلبة، وخصوصية كل طالب )التمايز(، وتساعد كاًّ منهم على تجاوز عثراته، وتعزيز مناحي تفوُّ

ُيمِكن للمعلِّم تحقيق التمايز عن طريق أربعة عناصر رئيسة، هي:

المحتــوى: ُيقَصد بذلك ما يحتاج الطالب إلى تعلُّمه، 
وكيفيــة حصوله علــى المعلومة، ومــن األمثلة على 
تحقيق التمايز في المحتوى تقديم األفكار باســتعمال 

الوسائل السمعية والبصرية والمحسوسة.

األنشطة: هي األنشطة التي يشارك فيها الطالب؛ لكي 
يفهــم المحتوى، أو ُيتِقن المهــارة. ومن األمثلة على 
تحقيــق التمايز في هذا العنصر اســتعمال األنشــطة 
جة التي يشــارك فيها جميــع الطلبة، ولكنَّهم  الُمتدرِّ
يتقدمون فيها إلى مســتويات مختلفــة، أو منح الطلبة 
ذوي المســتوى دون المتوســط وقًتا إضافيًّا إلنجاز 

المهام.

الطالـب  علـى  يتعيَّـن  التـي  المشـاريع  المنَتجـات: 
الوحـدة،  فـي  تعلَّمـه  مـا  علـى  ب  للتـدرُّ تنفيذهـا؛ 
األمثلـة  فيـه. ومـن  ـع  فـي حياتـه، والتوسُّ وتوظيفـه 
علـى تحقيـق التمايـز فـي المنتجـات السـماح للطلبة 
بالعمـل وحدهم، أو فـي مجموعات صغيـرة البتكار 

ميولهـم. بحسـب  الخاصـة  منَتجاتهـم 

بيئـة التعلُّم: ُيقَصد بهـا عناصر البيئـة الصفية جميعها. 
ومـن األمثلـة علـى تحقيـق التمايـز فـي بيئـة التعلُّـم 
ـق مـن وجـود أماكـن في غرفـة الصـف، ُيمِكن  التحقُّ
للطلبـة العمـل فيها بهـدوء، ومن دون إلهـاء. وكذلك 

ل العمـل التعاوني بيـن الطلبة.  أماكـن ُأخـرى ُتسـهِّ

10A

التدريس3

حْ لهم كيفية تمثيل العــدد 243 بالنماذج ولوحة المنازل من •  ــهِ الطلبة إلى فقرة (أتعلم) ووضِّ وجِّ
ن من 3 منازل يحتوي عل  رقم  خالل استخدم قطع دينز و لوحة المنازل، لتوضيح أنّ العدد المكوَّ

منزلة اآلحاد ، ورقم منزلة العشرات، ورقم منزلة المئات.

ر •  بِ الطلبةَ على تمثيل أعداد من 3 منازل بالنماذج ولوحة المنازل، مع التأكيد المستمرّ والمتكرّ درِّ
أنّ أيّ عدد يمكن تمثيله بالنماذج ولوحة المنازل.

ر كيفيّة تمثيل عدد في لوحة المنازل، ويمكنك  دْ في أثناء الدرس وبشكل متكرّ إرشــاد: أكِّ

حٍ عليها اســمُ كلِّ منزلة بخطّ واضح،  ضَّ وَ  للوحــة منازل  مُ عمــل نموذج من الكرتون المقوّ
وتعليقها على جدار في غرفة الصف.

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث) للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة (أتحدَّ
 البدء بحلِّ أســئلة فقرة (أتحقَّق من فهمي). اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتو

المتوسط أو دون المتوسط أنْ يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها:  

اكتب المصطلح الجديد (لوحة المنازل) على السبورة.• 

التدريب4

هِ الطلبة إلى فقرة (أتحقَّق من فهمي)، واطلبْ إليهم حلّ المسائل من 1 الى 6 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

هِ الطلبة إلى السؤال في فقرة (أحلّ المسألة) واطلب إليهم قراءته، ثم اسألْهم :•  وجِّ

 ما اسم المنزلة التي يقع فيها الرقم 9 في العدد 439؟ آحاد  »

 ما اسم المنزلة التي يقع فيها الرقم 9 في العدد 493؟ عشرات  »

؟ ال  »  هل العددانِ متساويانِ

 لماذا؟ ألنّ الرقم 9 في كلّ عدد ال يقع بالمنزلة نفسها »

إرشــاد: يمكن نمذجة السؤال (باســتخدام المعداد أو قطع دينز) لمســاعدة الطلبة ذوي 

المستو دون المتوسط على فهمه.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس •  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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 تعزيز لغة الرياضيات وإثراؤها: 5

ُتَعـدُّ المصطلحـات إحـدى ركائـز تعلُّـم الرياضيات؛ فهـي الوعـاء الذي يحمـل المعاني 

الرياضيـة، وينقلها بين المسـائل والسـياقات المختلفـة. ولهذا أبرزت مناهـج الرياضيات 

فها  المطـورة المصطلحات الرياضيـة التي يتعرَّ

ة، وميَّزتها بلـون مختلف داخل  الطلبـة أول مـرَّ

نصـوص الشـرح، وأوردت مرادفاتها من اللغة 

اإلنجليزيـة بهدف إثراء معرفـة الطلبة. 
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أَْستَْكِشُف

أَتََعلَُّم 

. تُبُهُ لِ (place value chart)، ثُمَّ أَكْ نازِ ةِ الْمَ حَ لَوْ دَ 243 بِالنَّماذِجِ وَ دَ عَ ثِّلُ الْ أُمَ

 

؟ لِ نازِ مَ ةِ الْ حَ وْ لَ في لَ نازِ نْ 3 مَ ا مِ دً دَ ثِّلُ عَ يْفَ أُمَ ُث: كَ أَتََحدَّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

2 4 3  

200 40 3

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

? ? ?

دَ  دَ عَ ثِّلُ الْ يْفَ أُمَ كَ
ةِ  حَ وْ 125 في لَ

؟ لِ نازِ مَ الْ

243

لِ نازِ ةُ الْمَ حَ دُالنَّماذِجُلَوْ دَ الْعَ

�َ ِ���َ ِ�
َ

� 
َ

��ْ�ِ �ُ���ْ
َ ْ
���َ ِ���َ ِ�

َ
� 

َ
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َ ْ
�� 2

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

لَ  نازِ نَ 3 مَ مْ دادَ ضِ َعْ ثِّلُ األْ أُمَ
. لِ نازِ ةِ الْمَ حَ لَوْ بِالنَّماذِجِ وَ

لِ نازِ ةُ الْمَ حَ • لَوْ
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. تُبُهُ لِ (place value chart)، ثُمَّ أَكْ نازِ ةِ الْمَ حَ لَوْ دَ 243 بِالنَّماذِجِ وَ دَ عَ ثِّلُ الْ أُمَ

 

؟ لِ نازِ مَ ةِ الْ حَ وْ لَ في لَ نازِ نْ 3 مَ ا مِ دً دَ ثِّلُ عَ يْفَ أُمَ ُث: كَ أَتََحدَّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

2 4 3  

200 40 3

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

? ? ?

دَ  دَ عَ ثِّلُ الْ يْفَ أُمَ كَ
ةِ  حَ وْ 125 في لَ

؟ لِ نازِ مَ الْ

243

لِ نازِ ةُ الْمَ حَ دُالنَّماذِجُلَوْ دَ الْعَ

�َ ِ���َ ِ�
َ

� 
َ

��ْ�ِ �ُ���ْ
َ ْ
���َ ِ���َ ِ�

َ
� 

َ
��ْ�ِ �ُ���ْ

َ ْ
�� 2

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

لَ  نازِ نَ 3 مَ مْ دادَ ضِ َعْ ثِّلُ األْ أُمَ
. لِ نازِ ةِ الْمَ حَ لَوْ بِالنَّماذِجِ وَ

لِ نازِ ةُ الْمَ حَ • لَوْ

  تعزيز دور األُسرة في العملية التعليمية التعلُّمية: 6

رهم في مختلف المراحل  ُتسِهم األســرة بفاعلية في تعليم أبنائها الطلبة، وتدعم مناحي تطوُّ

الدراســية؛ فقد أظهرت نتائج الدراســات التربوية أنَّ الطلبة الذين يحظون بممارسة أنشطة 

تعليمية ُمنتَظمة في منازلهم ُيظِهرون ميًا أكثَر إلى تطوير ممارساتهم التعلُّمية، مقارنًة بأقرانهم 

الذين ال يمارســون هذه األنشطة. لذا حرصت مناهج الرياضيات المطورة على تفعيل دور 

ذها األهل مع  األُســرة، وإشــراكها في العملية التعليمية التعلُّمية، بطرحها أنشطة منزلية ُينفِّ

أبنائهم بانتظام.

6

تّى 99. ها حَ سَ رَ دادَ الَّتي دَ َعْ لِي األْ عُ طِفْ يُراجِ : في هذا النَّشاطِ سَ   نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

 •

ا  دً دَ دُ عَ دِّ أُحَ راءِ، وَ نْ فَواتيرِ الشِّ ا مِ دً دَ لِي عَ ِطِفْ رُ ل ضِ أُحْ

. تَيْنِ لَ نْزِ نْ مَ نُ مِ وَّ تَكَ يَ

 •

. لِماتِ تَهُ بِالْكَ كِتابَ دِ وَ دَ عَ ةَ الْ يْهِ قِراءَ أَطْلُبُ إِلَ

 •

نِ هُ عَ أَلُ ، ثُمَّ أَسْ لِ نازِ ةِ الْمَ حَ دِ في لَوْ دَ عَ ثيلَ الْ يْهِ تَمْ أَطْلُبُ إِلَ

. ثَّلَهُ دِ الَّذي مَ دَ عَ قْمٍ في الْ لِّ رَ ِكُ ِيَّةِ ل ل نْزِ مَ ةِ الْ الْقيمَ

 •
 .ر دادٍ أُخْ عَ أَعْ رُ النَّشاطَ مَ رِّ أُكَ

راتٌ شَ عَ آحادٌ
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أْْسَرتي اْلَكريَمَة

َبــَدأُْت اْلَيــْوَم أنــا َوزَُمالئــي ِدراَســَة اْلَوْحــَدِة 

 3 ِضْمــَن  اْألَْعــداَد  فيهــا  لُم  َوَســأتع� اْألوىل، 

ـُه  ِألَنـ� اْآلتِــَي؛  الّنشــاَط  َمًعــا  ــْذ  لنَُنف� َمنــاِزَل. 

اْلَمفاهيــِم  ُمراَجَعــِة  َعــىل  َسُيســاِعُدني 

تــي 
َوال� ســابًِقا،  َدَرْســتُها  تــي 

ال� ياِضي�ــِة  الر�

َهــِذِه  ِدراَســِة  أَْثنــاِء  فــي  إَلْيهــا  َســأَْحتاُج 

اْلَوْحــَدِة.

اْبنُُكِم اْلُمِحب¢ ......................



i

استراتيجيات تدريس إضافيةاستراتيجيات تدريس إضافية

عزيزي المعلِّم، تساعدك مناهج الرياضيات المطورة على تطبيق أحدث استراتيجيات التدريس، بما تحويه من عناصر منظمة في كتاب الطالب، ومقترحات، 
وإرشــادات مناسبة للتدريس في دليل المعلِّم، علًما بأنَّ مســألة تطبيقها متروكة لك؛ إذ ُيمِكنك اختيار طريقة التدريس التي تراها مناسبة داخل غرفة الصف؛ 

فأنَت أكثر علًما بأحوال غرفة الصف، والوسائل والتجهيزات المتوافرة في مدرستك.

في ما يأتي بعض استراتيجيات التدريس اإلضافية التي قد تساعدك على تقديم دروسك:

التعلُّم المقلوب:

نموذج تربوي يهدف إلى اســتعمال التقنيات الحديثة وشــبكة اإلنترنت على نحٍو يســمح للمعلِّم بإعداد الدرس عــن طريق مقاطع الفيديو، أو 
الملفات الصوتية، أو غير ذلك من الوســائط؛ ليطَِّلع عليها الطلبة في منازلهم )تظلُّ متاحة لهم طوال الوقت(، باستعمال حواسيبهم، أو هواتفهم 
ص وقــت اللقاء الصفي في اليوم التالي لتطبيق المفاهيم والمحتوى  الذكيــة، أو أجهزتهم اللوحية قبل الحضور إلى غرفة الصف. في حين ُيخصَّ
العام الذي شــاهدوه، وذلك في صورة سلسلة من أنشطة التعلُّم النشط، واألنشطة االســتقصائية، والتجريبية، وحلِّ المسائل الرياضية، والعمل 

م في سير العمل. بروح الفريق، وتقييم التقدُّ

بطاقة الخروج:

دة مكتوبة في بطاقات صغيرة، ثم  ذها الطلبة في مرحلة ختام الدرس. وفيه يجيب الطلبة عن أســئلة قصيرة ُمحدَّ ن مهمة قصيرة ُينفِّ أســلوب يتضمَّ
يجمع المعلِّم البطاقات ليقرأ اإلجابات، ثم ُيعلِّق عليها في الحصة التالية، في ما ُيمثِّل تغذية راجعة يستند إليها في الحصة الاحقة.

رفع اليد )إشارة الصمت(:

أسلوب ُيستعَمل إلدارة الصف. وفيه يرفع المعلِّم يده، فيستجيب الطلبة برفع أيديهم، وإنهاء مناقشاتهم فوًرا. ُتَعدُّ هذه االستراتيجية طريقة فاعلة 
وســريعة للفت انتباه الطلبة، وُيمِكن اســتخدامها في بداية الحصة، أو لإلعان عن انتهاء النشاط. تجدر اإلشارة إلى أنَّ رفع المعلِّم يده يجب أْن 

ُيقاَبل باستجابات ثاث: رفع جميع الطلبة أيديهم من دون استثناء، والتزامهم الصمت التام، واإلصغاء.



الرؤوس الُمرقَّمة:

أســلوب ُيســتعَمل إلدارة الصف، وتوزيع المســؤوليات. وهو يهدف إلى إبقاء الطلبة في وضع استعداد دائم، عن طريق االختيار 
العشــوائي لمشاركاتهم وإجابتهم عن األســئلة. ففي العمل الجماعي يكون لكل طالب في المجموعة رقم خاص، وعندما يسعى 
المعلِّم إلى الحصول على إجابة ســؤال بصورة عشــوائية، فإنَّه يختار رقًما من دون أْن يعرف صاحبه، فيجيب الطالب عن السؤال، 

وقد يساعده على اإلجابة أفراد المجموعة.

أنا أُفكِّر، نحن نُفكِّر:

ن جدواًل من عمودين؛ عنوان األول:  أسلوب ُيســتعَمل لتطوير تفكير الطلبة ضمن مجموعات. وفيه ُتِعدُّ كل مجموعة ورقة تتضمَّ
ر(. ثم يطرح المعلِّم سؤااًل يجيب عنه الطلبة بصورة فردية في العمود األول، ثم ُيناِقش الطلبة  ر(، وعنوان الثاني: )نحن ُنفكِّ )أنا ُأفكِّ
إجاباتهم لاتفاق على إجابة واحدة ُتكَتب في العمود الثاني، وُيمِكن تغيير الورقة عند الحاجة. يســاعد هذا األسلوب الطلبة على 

ل التغيُّر في تفكيرهم نتيجة التحدث إلى اآلخرين. التفكير في الموضوع، وتأمُّ

األلواح الصغيرة:

ى، أو قطعة خشب صغيرة  أســلوب ُيســتعَمل للتقويم. وفيه ُيمِســك كل طالب بلوح صغير )ُيمِكن أْن ُيصنع من قطعة كرتون مقوًّ
ُيكَتب عليها بالطبشــور، أو قطعة كرتون عليها الصق شّفاف ُيكَتب عليها بقلم اللوح األبيض(، ثم يطرح المعلِّم سؤااًل يجيب عنه 
ن المعلِّم من مشــاهدة اإلجابات بســهولة. ُيسِهم هذه األسلوب في زيادة  كل طالب بالكتابة على اللوح، ثم رفعه إلى أعلى؛ ليتمكَّ
مشاركة الطلبة؛ ألنَّهم يجيبون جميًعا في الوقت نفسه من دون إحداث فوضى، وُيسِهم أيًضا في التقويم التكويني؛ إذ ُياِحظ المعلِّم 

نسبة إجابات الطلبة الصحيحة. 

j



مخطط الوحدة

عدد الحصصاألدوات الالزمةالمصطلحاتالنتاجاتاسم الدرس

1التهيئة لدراسة الوحدة

ف المئات	 الدرس 1: المئات قطع دينز أو بديل لها )نماذج 	 المئةتعرُّ
مشابهة مرسومة على ورقة 

ُمَقّواة(
ألواح صغيرة.	 

2

الدرس2: األعداد ضمن 
ثالث منازل.

تمثيل عدٍد من ثالث منازل بالنماذج 	 
ولوحة المنازل

النماذج

لوحة المنازل

قطع دينز أو بديل لها 	 
ألواح صغيرة	 
بطاقات كرتونية صغيرة 	 

مكتوب على كّل  بطاقة عدد 
مكّون من منزلتين.

ورقة المصادر 1 	 
ورقة المصادر2  	 

2

التعّرف إلى القيمة المنزلية ألرقام 	 الدرس3: القيمة المنزلية
عدد مكون من 3 منازل

كتابة عدد مكون من 3 منازل 	 
بالصورة التحليلية

القيمة المنزلية، 
الصورة التحّليلية

قطع دينز أو بديل لها	 
الواح صغيرة	 
ورقة المصادر2	 
كرة صغيرة	 

2

الدرس4: قراءة األعداد 
وكتابتها

قراءة األعداد ضمن 3 منازل 	 
وكتابتها باألرقام والكلمات

ورقة المصادر1	 
قطع دينز	 
ألواح صغيرة 	 
سّت بطاقات صغيرة مكتوب 	 

عليها األعداد: ,456 ,465 
546, 564, 645, 654

2

صور أدوات منزلية 	 المشروع
لوحة المنازل 	 
صمغ 	 
أقالم	 

 1

1اختبار الوحدة

11المجموع

5B

1
الوحدة
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 الصف الثاني

ف المئات.	  تعرُّ

تمثيل عدد كّلّي ضمن ثالث منازل بطرائق 	 
مختلفة.

إيجاد القيمة المنزلية لرقم في عدد معًطى 	 
ضمن ثالث منازل.

قــراءة األعداد الكّلية حتــى ضمن ثالث 	 
منازل بالرموز والكلمات وكتابتها.

كتابة األعــداد الكّلية حتــى ضمن ثالث 	 
منازل بالطريقة التحليلية.

 الصف الثالث

تمثيل عدٍد  كّلّي ضمن أربع منازل.	 

إيجاد القيمة المنزلية لرقم في عدد معًطى 	 

ضمن أربع منازل.

قراءة األعــداد الكّلية ضمــن أربع منازل 	 

بالرموز والكّلمات وكتابتها.

كتابة األعــداد الكّلية ضمــن أربع منازل 	 

بالطريقة التحّليلية.

 الصف األول

تمثيل عــدد كّلي ضمــن منزلتين بطرائق 	 
مختلفة.

إيجاد القيمة المنزلية لرقم في عدد معًطى 	 
ضمن منزلتين.

منزلتين 	  الكّلية ضمــن  األعــداد  قــراءة 
بالرموز والكّلمات وكتابتها.

منزلتين 	  ضمــن  الكّلية  األعــداد  كتابــة 
بالطريقة التحّليلية.

الترابط الرأسي بين الصفوف

1
الوحدة

نظرة عامة حول الوحدة: 

في هذه الوحــدة، يبني الطلبة على مــا تعّلموه في الصف 
األول حــول األعداد حتى 99؛ لِتَعلُّم األعداد ضمن ثالِث 
َم في درس مســتقّل بدايَة  منازل بدًءا بالعدد 100 الذي ُقدِّ

الوحدة. وفي بقّية الدروس.

باإلضافة إلى تعلُّم الطلبة قراءة األعداد ضمن ثالث منازل 
وكتابتها وتحديد القيمة المنزلية ألرقامها وكتابتها بالصورة 

التحّليلية.

أسرتي الكريمة:

ه الطلبة إلى قراءة رســالة األهل )أسرتي الكريمة( مع  وجِّ
ْعهم على تنفيذ النشاط المنزلّي معهم. ذويهم، وشجِّ

6

تّى 99. ها حَ سَ رَ تي دَ دادَ الَّ َعْ لِي األْ عُ طِفْ يُراجِ : في هذا النَّشاطِ سَ   نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ا •  دً دَ دُ عَ دِّ أُحَ ، وَ راءِ نْ فَواتيرِ الشِّ ا مِ دً دَ لِي عَ رُ لِطِفْ ضِ أُحْ
. تَيْنِ لَ نْزِ نْ مَ نُ مِ وَّ تَكَ يَ

 •. لِماتِ كَ تَهُ بِالْ كِتابَ دِ وَ دَ عَ ةَ الْ يْهِ قِراءَ أَطْلُبُ إِلَ

نِ•  هُ عَ أَلُ ، ثُمَّ أَسْ لِ نازِ مَ ةِ الْ حَ وْ دِ في لَ دَ عَ ثيلَ الْ يْهِ تَمْ أَطْلُبُ إِلَ
. هُ ثَّلَ دِ الَّذي مَ دَ عَ قْمٍ في الْ لِّ رَ لِيَّةِ لِكُ نْزِ مَ ةِ الْ قيمَ الْ

 • .ر دادٍ أُخْ عَ أَعْ رُ النَّشاطَ مَ رِّ أُكَ

راتٌ شَ عَ آحادٌ
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أْْسَرتي اْلَكريَمَة

َبــَدأُْت اْلَيــْوَم أنــا َوُزَمالئــي ِدراَســَة اْلَوْحــَدِة 

 3 ِضْمــَن  اْألَْعــداَد  فيهــا  لُم  َوَســأتع� اْألوىل، 

ِألَن�ــُه  اْآلتِــيَ؛  الّنشــاَط  َمًعــا  ــْذ  لُنَنف� َمنــاِزَل. 

اْلَمفاهيــِم  ُمراَجَعــِة  َعــىل  َسُيســاِعُدني 

َوال�تــي  ســابًِقا،  َدَرْســُتها  ال�تــي  ياِضي�ــِة  الر�

َهــِذِه  ِدراَســِة  أَْثنــاِء  فــي  إَلْيهــا  َســأَْحتاُج 

اْلَوْحــَدِة.

اْبُنُكِم اْلُمِحب¢ ......................
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ـروعِ  شْ مَ ذا الْ تـي لِتَنْفيذِ هَ موعَ جْ مَ دُّ وَ ـتَعِ  أَسْ
ةِ  ـدَ حْ هِ الوَ ـذِ ـهُ فـي هَ لَّمُ تَعَ لُ فيـهِ مـا نَ مِ ـتَعْ نَسْ الَّـذي سَ

. لِيَّـةِ نْزِ مَ َدَواتِ الْ ـعارَ األْ يَ أسْ صِ ـتَقْ لِنَسْ

نْ مِ دادِ  َعْ األْ ةِ  قِراءَ ةِ  هارَ مَ زيزُ  تَعْ الَْمْشروِع:  َهَدُف 

. ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ ورَ الصّ لِماتِ وَ كَ تِها بِالْ كِتابَ لَ وَ نازِ 3 مَ

ُخطُواُت تَْنفيِذ الَْمْشروِع:

 ، ةِ جَ : الثَّالّ ثْـلِ ، مِ لِيَّةٍ نْزِ َدَواتٍ مَ ا ألِ رً ـوَ رُ صُ ضِ  1  أُحْ  

 ، التِّلْفـازِ ـةِ  شاشَ وَ  ، ةِ ـالَ سّ غَ الْ وَ  ، الْغـازِ نِ  فُـرْ وَ
ةٍ  لِّ صورَ لـى كُ عَ ،...، وَ بائِـيِّ رَ هْ كَ يِّـفِ الْ كَ مُ الْ وَ

. لَ نـازِ ـنْ 3  مَ نُ مِ ـوَّ كَ مُ ها الْ رُ ـعْ سِ

ةٍ. غيرَ اةٍ صَ وّ قَ ةٍ مُ قَ رَ لى وَ لِ عَ نازِ مَ ةَ الْ حَ وْ مُ لَ سُ  2 أَرْ  

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

ةً  صورَ تي  موعَ جْ مَ أَفْرادِ  عَ  مَ نِ  بِالتَّعاوُ قُ   3  أُلْصِ  

لى  لِ عَ نازِ مَ ةِ الْ حَ وْ لَ لِيَّةِ وَ نْزِ مَ َدَواتِ الْ د األْ حْ ِ إلِ
ةِ  حَ وْ لَ قَ  فَوْ ةَ  ورَ الصّ ا  عً واضِ ةٍ،  بيرَ كَ اةٍ  وّ قَ مُ ةٍ  قَ رَ وَ
ةِ  حَ وْ لَ تَ  تَحْ كافِيَةٍ  ةٍ  سافَ مَ كِ  تَرْ عَ  مَ  ، لِ نازِ مَ الْ

. لِ نازِ مَ الْ

لِّ  كُ رَ  عْ ثِّلُ سِ مَ يُ الَّذي  دَ  دَ عَ الْ تِي  موعَ جْ مَ وَ تُبُ   4  أَكْ  

كانِها  هِ في مَ قامِ ةِ أَرْ لِ بِكِتابَ نازِ مَ ةِ الْ حَ وْ لى لَ أَداةٍ عَ
. حيحِ الصَّ

ةِ  ورَ الصّ لِماتِ وَ كَ بِالْ دَ  دَ عَ الْ حٍ  طٍّ واضِ بِخَ تُبُ   5  أَكْ  

. ليلِيَّةِ التَّحْ

ـدارِ  لـى جِ ةَ عَ بيـرَ كَ اةَ الْ ـوّ قَ مُ ـةَ الْ قَ رَ وَ ضُ الْ ـرِ  6  أَعْ  

ـفِّ . الصَّ
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اْلَموادُّ َواْألََدواُت

ةٌ•  غيرَ صَ ةٌ وَ بيرَ اةٌ كَ وّ قَ راقٌ مُ أوْ
هٌ•  نَ لَوَّ أَقْالمٌ مُ
ةٌ•  طَرَ سْ مِ
غٌ•  مْ صَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ ئاتٌآحادٌ مِ راتٌ شَ عَ ئاتٌآحادٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

مشروع الوحدة: األدوات المنزلية

هدف المشروع: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز ما يتعلمه 

الطلبة في هــذه الوحدة حول األعداد والقيمــة المنزلية ضمن 
3 منــازل، وتنمية مهاراتهم في البحث عن أســعار الســلع من 
مصادر مختلفــة باإلضافة إلى تنمية وتعزيــز مهاَرَتِي التواصل 

والعمل الجماعّي.

خطوات العمل:

ِم الّطلبَة إلى مجموعات، واحرْص على أن تحتوي 	  قسِّ
كّل مجموعة على طلبة بمستويات مختلفة.

أخبر الطلبة بالمواد واألدوات الالزمة لتنفيذ المشروع.	 

ع المهــام علــى الطلبة بشــكل تدريجّي فــي أثناء 	  وزِّ
دراســتهم الوحدة، بحيث يبــدأ كّل منهم العمل على 
المهّمة الُمكلَّف بها في الوقت المناســب بعد دراســة 

المفهوم الذي يتطّلبه  إجراؤها. 

ْرهم 	  تابِْع سير العمل في المشــروع بشكل مستمّر وذكِّ
بالمهام. 

ْد إمكانّيَة االســتعانة باألهل؛ للحصول على أسعار 	  أكِّ
األدوات المنزلية.

نبِّه الطلبة الســتعمال المقص واألقالم بحذر في أثناء 	 
العمل، وبإشراف الوالدين.

أخبر الطلبة سلًفا بمعايير تقييم المشروع.	 

بيِّن للطلبة معنى كل معيار باســتعمال مفردات ســهلة 	 
مناسبة.

123المعيارالرقم

تضمين المشروع صوَر أدواٍت منزلية وأسعارها.1

2
كتابة األســعار بشــكّل صحيح بالكّلمات وبالصورة 

التحّليلية وعلى لوحة المنازل. 

التعاون والعمل بروح الفريق.3

تسليم المشروع في الوقت المحدد.4

عرض المشروع بطريقة واضحة )مهارة التواصل(.5

تقديم نتاج فيه أكثر من خطأ، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 1
تقديم نتاج فيه خطأ جزئي بسيط، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 2

تقديم نتاج صحيح كامل. 3

أداة تقييم المشروع
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: لِ نازِ ةِ الْمَ حَ دَ في لَوْ دَ ثِّلُ الْعَ أُمَ

1  راتٌ 89   شَ عَ آحادٌ  2  راتٌ 26   شَ عَ آحادٌ

3  راتٌ 14   شَ عَ آحادٌ  4  راتٌ 87   شَ عَ آحادٌ

: طٌّ مِ الَّذي تَحتَهُ خَ قْ لِيَّةَ لِلرَّ نْزِ ةَ الْمَ طُ الْقيمَ وِّ أُحَ

5    12 (2  20) 6    82 (8  80)

7    34 (4  40) 8    95 (9  90)

: لِماتِ قامِ أَوْ بِالْكَ َرْ أْتي بِاألْ ا يَ مّ دٍ مِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ

  : 25 9     : ثَالثونَ ةٌ وَ بْعَ  10 سَ  

  : رَ شَ ةَ عَ سَ مْ  11 خَ    : 87 12   

. ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ ورَ تِيَةِ بِالصّ دادِ اآلْ َعْ نَ األْ دٍ مِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ

13    58 =     +    

14    12 =     +    

�ُ��ْ
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8          9 2          6

1          4 8          7

37

50          8

10          2

15

خمسة وعشرون
سبعة وثمانون 

التهيئة لدراسة الوحدة:

اســتعمل اختبار التهيئة قبل البــدء بتدريس الوحدة؛ 	 
ق مــن امتالك الطلبة المعرفة الســابقة الالزمة  لتتحقَّ
لدراســة هــذه الوحدة، واطلــب إليهم حلَّ أســئلة 
ًنا مالحظاتك  ل بينهــم، ُمدوِّ االختبار فــرادى، وتجوَّ

على نقاط الضعف لديهم..

اختر بعض المســائل التي واجه الطلبــة صعوبة في 	 
حلِّها، ثم ناقشهم في الحلِّ على اللوح.

إذا واجه بعض الطلبة صعوبة في حلِّ المسائل الواردة 	 
في االختبار، فاستعن بالمسائل اإلضافية اآلتية:

تدريبات تهيئة إضافية: 

َمثِِّل العددين اآلتيين على لوحة المنازل:

1    23   2    78

اكتب كالًّ من العددين اآلتيين باألرقام:

 3 ثمانية وستون:   

 4 سبعة عشر:   

اكتب كالًّ من العددين اآلتيين بالكلمات:  

5    79   6    25
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  أنشطة التدريب اإلضافية 

نشاط 1

األهداف:

قراءة أعداٍد من مضاعفات المئة.	 
تحديد عدد العشرات وعدد المئات في عدد من مضاعفات المئة.	 

 المواد واألدوات: 

م إلى ثمانية أجزاء متساوية كما في الشكّل المجاور، قائمة مكتوب عليها األعداد 100 إلى 800  قرص َدّوار مقسَّ

خطوات العمل:

ِم الّطلبَة إلى مجموعات ثنائية.	   قسِّ
د كّل مجموعة باألدوات.	  َزوِّ
يقوم الالعب األول بتحريك مؤشر القرص الدوار، ويقرأ العدد الذي يتوقف عنده المؤشر، ثم يشطبه من القائمة.	 
يقوم الالعب الثاني بالخطوات نفسها.	 
إذا وقف المؤّشر عند عدد تمَّ شطبه من القائمة، يتحّول الّدْور إلى الالعب اآلخر تلقائيًّا.	 
الفائز َمْن يكمل شطب األعداد جميعها.	 

للطلبة ذوي المستوى دون المتوسط: يمكن أْن نأتي بقرص آخَر مقّسم إلى 4 أجزاء، والقائمة تحتوي على 4 أعداد فقط،  وتكّرر الخّطوات نفسها.

نشاط 2

األهداف:

تمثيل عدٍد من 3 منازل.	 
قراءة عدٍد من 3 منازل.	 

 المواد واألدوات: 

ورقة المصادر 1: بطاقات القيمة المنزلية  )بعدد المجموعات(، 10 قطع بالســتيكية صغيرة،8 بطاقات صغيرة مكتوب عليها أعداد ضمن 3 منازل، بطاقات 
مكتوب عليها  أعداد من 3 منازل بعضها مجموع أرقام منازله أقل من 10، وبعضها اآلخر مجموع أرقام منازله أكثر من 10.

خطوات العمل:

ِم الّطلبَة إلى مجموعات ثنائّية.	  قسِّ
د كّل مجموعة باألدوات .	  َزوِّ
يقوم الالعب األول بســحب بطاقة، ويقرأ العدد المكتوب عليها، ثّم يمثِّله في لوحة المنازل مستخِدًما القطع البالستيكية، على سبيل المثال: لتمثيل العدد  	 

421 يضع 4 قطع في خانة المئات،  وقطعتين في خانة العشرات، و قطعة في خانة اآلحاد، ثم يقرأ العدد.

يقوم الالعب الثاني بتكرار الخّطوات التي قام بها الالعب األول.	 
ُل الّدْوُر إلى الالعب اآلخر تلقائيًّا.	  إذا سحب أحد الالعبين بطاقة يحتاج  تمثيل العدد فيها  إلى أكثر من 10 قطع بالستيكية ُيَحوَّ
ر العملية حتى َسْحِب بطاقات األعداد جميعها.	  ُتَكرَّ
الفائز َمْن يمثِّل أعداًدا أكثر.	 

15 دقيقة

100

200

300

400500

600

700

800100
200
300
400
500
600
700
800

15 دقيقة
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نشاط 3

األهداف:

تمثيل عدٍد مكّوٍن من ثالث منازل.	 
كتابة عدٍد مكّوٍن من ثالث منازل بالصورة التحليلّية.	 

 المواد واألدوات: 

27 مكعًبا بالستيكيًّا، لوحة كرتونّية فارغة.

خطوات العمل:

ِم الّطلبَة إلى مجموعات ثالثّية.	  قسِّ

ْد كّل مجموعة باألدوات.	  َزوِّ

َتكتُب كلُّ مجموعة عدًدا مكّوًنا من ثالث منازل على اللوحة الكرتونية، وتكتبه بالصورة التحليلّية.	 

يقف أفراد المجموعة على خّط مستقيم.	 

يمثل الالعب األول منزلة اآلحاد والثاني منزلة العشرات والثالث منزلة المئات.	 

يحمل كلُّ فرد عدًدا من المكعبات تمثِّل رقم المنزلة التي يمثِّلها.	 

ُر العمليُة مع 4 أعداد.	  ُتكرَّ

نشاط 4

األهداف:

ف إلى القيمة المنزلية ألرقام عدٍد مكّوٍن من 3 منازل.	  التعرُّ
 المواد واألدوات: 

ألواح صغيرة ، قلم ) لكّل طالب( .

خطوات العمل:

ِه الطلبة إلى تقسيم ألواحهم الصغيرة إلى 4 أجزاء متساوية.	  وجِّ
اكتب األرقام : 5 ,4 ,3 ,1,2 ,0  على السبورة.	 
ِه الطلبة لتكوين 4 أعداد من 3 منازل باســتخدام األرقام المكتوبة على الســبورة وكتابتها على 	  وجِّ

ألواحهم  الصغيرة،  بحيث يكتب  كّل العب عدًدا  في كّل جزء من األجزاء األربعة.
اختر عشوائيًّا طالًبا، واطلْب إليه اختيار 3 أرقام من األرقام المكتوبة على السبورة .	 
مثال: إذا كانــت األرقام التي ُاْختيَرْت: 3 ,2 ,0  يقوم الطلبة  بشــَطْب األعداد التي تتكّون من هذه 	 

األرقام من ألواحهم الصغيرة . مثال: 230 ,203 ,320 
اختر طالًبا آخَر، واطلْب إليه اختيار 3 أرقام  أخرى من األرقام المكتوبة على السبورة .	 
يشطُب الطلبُة األعداد التي تتكّون من هذه األرقام من ألواحهم الصغيرة.	 
ِر العملية باختيار طلبة آخرين.	  كرِّ
الفائز َمْن يشطب األعداد جميعها على لوِحه الصغير أّوال.	 

 

10 دقائق

10 دقائق

مالحظات المعلم
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أَْستَْكِشُف

أَتََعلَُّم 

لْمى؟ بَحَ لَد سَ ةً أَصْ مْ قِطْعَ كَ

. راتٍ شَ ، وتُساوي 10 عَ داتٍ ئَةُ تُساوي 100 واحِ مِ الْ

يْهِ لَ عَ لُ  صُ أَحْ الَّذي  دُ  دَ عَ الْ ى  مّ يُسَ وَ  ، راتٍ شَ عَ  10 بِحُ  تُصْ إِنَّها  فَ  ، ةً قِطْعَ  99 إِلى  ةً  دَ واحِ ةً  قِطْعَ أُضيفُ  ما  نْدَ عِ
تُبُهُ 100. أَكْ ئَةً (one hundred)، وَ مِ

داتِ في 600؟ دَ الْواحِ دَ عَ راتِ وَ شَ عَ دَ الْ دَ دُ عَ ُث: كيفَ أَجِ أَتََحدَّ

 

 

ئاتٌ مِ
1

ئاتٌ مِ
2

راتٌ  شَ عَ
10

راتٌ  شَ عَ
20

داتٌ   واحِ
100

داتٌ   واحِ
200= == =  

1
ُ
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ْ
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ُ
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ْ
��

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت

. ئَةَ فُ الْمِ رَّ أَتَعَ

ئَةُ •  الْمِ

التعلم القبلي: 

قراءة األعداد ضمن منزلتين وكتابتها.	 

التهيئة1

ِه الطلبة إلى العد بالعشــرات بشــكل جماعيٍّ مع 	  وجِّ
التصفيق مرًة واحــدًة عند ِذْكر كّل عــدد 10، 20   ، 

90 ،....

االستكشاف2

اعرْض 9 قطِع واحداٍت، وخمسَة أعمدِة عشراٍت، ثّم 	 
اسألهم: 

ما هذا العدد؟ 59 	

 إذا أضْفنا قطعة واحدة إلى اآلحاد، فكم ســيصبح  	
العدد ؟60 

ِه الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

 كم هذا العدد من دون إضافة القطعة الصغيرة؟ 99 	

 كم يصبح العدد بعد إضافة القطعة الصغيرة؟ 100 	
تقبل إجابات الطلبة جميعها.	 
المجال العاطفي ال يقــل أهمية عن المجال المعرفي 	 

فــال تقل ألحد مــن الطلبــة إجابتك خاطئــة بل قل 
)اقتربــت من اإلجابة الصحيحة، من يســتطيع إعطاء 
إجابة أخرى( أو إن شــئت فقل )هذه إجابة صحيحة 

لغير هذا السؤال(.

نتاجات الدرس:

ف إلى المئة.	  التعرُّ

1
الدرس
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التدريس3

ِم العدد 100 واكُتْبه على الســبورة باألرقام والكلمات بخّط كبيــر وواضح ، وكّلْف أكثَر من 	  قدِّ
طالب قراءَتُه بصوت مرتفع.

ْد كّل مجموعة بـ 10 قطع دينز من فئة 10 وقطعٍة من فئة 100 . 	  ِم الّطلبَة إلى مجموعات، وَزوِّ  قسِّ

كّلف كّل مجموعة استخداَم قطع دينز من فئة 10 لتغطية القطعة من فئة 100.	 

ِه الطلبة الســتنتاِج أّن العدد 100يساوي 10 عشرات ويساوي 100 واحدات، وكذلك العدد 	  وجِّ
200 يســاوي 20 عشــرات ويســاوي 200 واحدات، وهكذا العدد  300 يساوي30 عشرات  

ويساوي 300 واحدات ......وهكذا.

ْد في أثناء الدرس وبشــكل متكّرر كيفيَة قراءِة وكتابِة العدد 100 ومضاعفاته  إرشــاد: أكِّ

بشــكل صحيح. ويمكنك عمــُل لوحة حائط تكتب فيهــا العدد 100 ومضاعفاتــه بخّط كبير 
بالكلمات واألرقام.

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها:  

اكتب المصطلح الجديد )المئة( على السبورة بالرموز والكلمات. 	 

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقَّق من فهمي(، واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 6 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة(، واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم :	  وجِّ

 ما عدد الرفوف في المكتبة؟ 9 	

؟ 100 	  ما عدد الكتب على كّل رفٍّ

 كيف أجد عدد جميع الكتب التي في المكتبة؟ تختلف اإلجابات 	
ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ

من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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9

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: ئاتِ دَ الْمِ دَ عَ ، وَ راتِ دَ الْعَشَ دَ عَ ، وَ داتِ دَ الواحِ دَ تُبُ عَ أَكْ

1       
 

ئاتٌ مِ
   

راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   == =

2        

 
ئاتٌ مِ

   
راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   == =

: راتِ دَ الْعَشَ دَ عَ ئاتِ وَ دَ الْمِ دَ تُبُ عَ أَكْ

3    
ئاتٌ مِ

   500

راتٌ  شَ عَ
   ==

  4    
ئاتٌ مِ

   700

راتٌ  شَ عَ
   ==

: ئاتِ دَ الْمِ دَ تُبُ عَ أَكْ

5    
ئاتٌ مِ

   
راتٌ شَ عَ

20 =
    6    

ئاتٌ مِ
   

راتٌ شَ عَ
50 =

 

أَُحلُّ الَْمْسألََة

 ، كِتابٍ  100 فٍّ  رَ لِّ  كُ لى  عَ وَ  ، فوفٍ رُ  9 تَباتِ  كْ مَ الْ  د إِحْ  7  في   

؟ تَبَةِ كْ مَ ا في الْ مْ كِتابً فَكَ

دِ 800. دَ عَ راتِ في الْ شَ عَ الْ داتِ وَ دَ الْواحِ دَ تُبَ عَ كْ لي أَنْ يَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

1 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

3          30         300 

4           40         400 

500         50

2 5

9 مئات = 900

7              70

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين. واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ِم الّطلبَة إلى مجموعات ثنائية.	  قسِّ

د كّل مجموعــة بقطع العد)دينــز( من فئة الـ 100 	   َزوِّ
)مــع مراعــاة أن يكــون عدد القطــع مختلًفــا لكّل 

مجموعة(.

كّلف أفراد المجموعات  كتابة العدد الذي تمثله قطع 	 
العّد على ألواحهم الصغيرة .

اختر عشــوائيًّا طالًبا، واطلب إليه قراءة العدد الممثل 	 
وتحديد عدد العشرات وعدد الواحدات فيه.

ر العملية باختيار طلبة آخرين. 	  كرِّ

ه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط 1 من أنشطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين بوصفهما إثراًء لهم:

كم عشرة في العدد 230؟ 	 

كم مئة في  200 عشرة؟	 

الختام6

إذا لزم األمر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

كم عشرًة في العدد 800 ؟ 	

كم مئًة في العدد 600 ؟  	
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التعلم القبلي: 

تمثيل األعداد ضمن منزلتين بالنماذج ولوحة المنازل.	 

التهيئة1

ِه الطلبة إلى الوقوف في غرفة الصف على شكل دائرة؛  وجِّ
لتنفيذ نشــاط العّد بالعشــرات، مثال : يبدأ الطالب األول  
بالعّد  320 مع القفز ورفع اليدين إلى أعلى، ثم يليه زميله 
بإكمال العــد 330 مع القفز ورفع اليديــن إلى أعلى .... 
وهكذا حتــى اكتمال الدائرة عند الطالــب األخير )يمكن 

مالحظة شكل الموجة من حركة األيدي(.

يمكن تكرار النشاط بالعد بالمئات أو بالواحدات.	 

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

 أيــن ُيْكَتــُب الرقم 5 فــي العــدد 125 في لوحة  	
المنازل؟ في منزلة اآلحاد 

 أيــن ُيْكَتــُب الرقم 2 فــي العــدد 125 في لوحة  	
المنازل؟ في منزلة العشرات 

 أيــن ُيْكَتــُب الرقم 1 فــي العــدد 125 في لوحة  	
المنازل؟ في منزلة المئات

 كيف ُيَمثَُّل العــدد  125 في لوحة المنازل؟ 5 في  	
منزلــة اآلحــاد ، 2 منزلة العشــرات، 1 في منزلة 

المئات
تقبل إجابات الطلبة جميعها.	 

نتاجات الدرس:

تمثيل عدٍد من ثالث منازل بالنماذج. 	 

تمثيل عدٍد من ثالث منازل باستعمال 	 
لوحة المنازل.

2
الدرس

10
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أَْستَْكِشُف

أَتََعلَُّم 

. تُبُهُ لِ (place value chart)، ثُمَّ أَكْ نازِ ةِ الْمَ حَ لَوْ دَ 243 بِالنَّماذِجِ وَ دَ عَ ثِّلُ الْ أُمَ

 

؟ لِ نازِ مَ ةِ الْ حَ وْ لَ في لَ نازِ نْ 3 مَ ا مِ دً دَ ثِّلُ عَ يْفَ أُمَ ُث: كَ أَتََحدَّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

2 4 3  

200 40 3

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

? ? ?

دَ  دَ عَ ثِّلُ الْ يْفَ أُمَ كَ
ةِ  حَ وْ 125 في لَ

؟ لِ نازِ مَ الْ

243

لِ نازِ ةُ الْمَ حَ دُالنَّماذِجُلَوْ دَ الْعَ

�َ ِ���َ ِ�
َ
� 

َ
��ْ�ِ �ُ���ْ

َ ْ
���َ ِ���َ ِ�

َ
� 

َ
��ْ�ِ �ُ���ْ

َ ْ
�� 2

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

لَ  نازِ نَ 3 مَ مْ دادَ ضِ َعْ ثِّلُ األْ أُمَ
. لِ نازِ ةِ الْمَ حَ لَوْ بِالنَّماذِجِ وَ

لِ نازِ ةُ الْمَ حَ • لَوْ
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التدريس3

ْح لهم كيفية تمثيل العــدد 243 بالنماذج ولوحة المنازل من 	  ــِه الطلبة إلى فقرة )أتعلم( ووضِّ وجِّ
ن من 3 منازل يحتوي عل  رقم  خالل استخدم قطع دينز و لوحة المنازل، لتوضيح أّن العدد المكوَّ

منزلة اآلحاد ، ورقم منزلة العشرات، ورقم منزلة المئات.

ِب الطلبَة على تمثيل أعداد من 3 منازل بالنماذج ولوحة المنازل، مع التأكيد المستمّر والمتكّرر 	  درِّ
أّن أّي عدد يمكن تمثيله بالنماذج ولوحة المنازل.

ْد في أثناء الدرس وبشكل متكّرر كيفّية تمثيل عدد في لوحة المنازل، ويمكنك  إرشــاد: أكِّ

ٍح عليها اســُم كلِّ منزلة بخّط واضح،  عمــل نموذج من الكرتون المقّوى للوحــة منازل  ُمَوضَّ
وتعليقها على جدار في غرفة الصف.

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها:  

اكتب المصطلح الجديد )لوحة المنازل( على السبورة.	 

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقَّق من فهمي(، واطلْب إليهم حّل المسائل من 1 الى 6 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم :	  وجِّ

 ما اسم المنزلة التي يقع فيها الرقم 9 في العدد 439؟ آحاد  	

 ما اسم المنزلة التي يقع فيها الرقم 9 في العدد 493؟ عشرات  	

 هل العدداِن متساوياِن؟ ال  	

 لماذا؟ ألّن الرقم 9 في كّل عدد ال يقع بالمنزلة نفسها 	

إرشــاد: يمكن نمذجة السؤال )باســتخدام المعداد أو قطع دينز( لمســاعدة الطلبة ذوي 

المستوى دون المتوسط على فهمه.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

د كّل مجموعة 	  ِم الّطلبَة إلى مجموعات ثنائية، وَزوِّ قسِّ
ببطاقــة مكتوب عليها عدد من 3 منــازل، وقطع العّد 

ولوحة المنازل.

كلِّْف كّل مجموعة تمثيل العدد المكتوب على البطاقة 	 
بقطع العد ولوحة المنازل.

تابِــِع المجموعاِت، واختْر أكثَر مــن طالب من ذوي 	 
المستوى دون المتوسط، واطلْب إليهم توضيَح كيف 

ُمثَِّل العدد.

ه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط 2 من أنشطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

ْن ســتََّة  أعداٍد مــن 3 منازل باســتعمال األرقام :	   كوِّ
4 ,9 ,5 جميعها.

تعليمات المشروع: 

ِم الّطلبَة إلى مجموعات، واطلب إلى كّل مجموعة 	  قسِّ
أدواٍت  بإحضار صــوِر  للمشــروع؛  بالتحضير  البدء 
منزلية أســعارها مكّونة من ثالث منازل، ورسم لوحة 

منازل على الورقة المقّواة.

الختام6

إذا لزم األمر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

 اســتخدمْت جنى 5 قطع واحدات، 3 قطع مئات،  	
4 قطع عشــرات لتمثيل عدد، ما العدد الذي مثََّلْتُه 

جنى؟

 َمثِِّل العدد 254 بالنماذج ولوحة المنازل. 	

11

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: قامِ َرْ تُبُهُ بِاألْ ، ثُمَّ أَكْ لِ نازِ ةِ الْمَ حَ دَ في لَوْ دَ ثِّلُ الْعَ أُمَ

1    

 

2    
   

: لِ نازِ ةِ الْمَ حَ دامِ لَوْ تِخْ دَ بِاسْ دَ ثِّلُ الْعَ أُمَ

3  ئاتٌ 295   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ   4  ئاتٌ 608   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

5  ئاتٌ 971   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ   6  ئاتٌ 580   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

أَُحلُّ الَْمْسألََة

دِ 439؟ دَ عَ نِ الْ دُ 493 عَ دَ عَ تَلِفُ الْ : بِماذا يَخْ دِيُّ دَ سُّ الْعَ  7 الْحِ  

أَوْ  ةٍ  لَّ جَ مَ نْ  مِ لَ  نازِ مَ  3 نْ  مِ ا  نً وَّ كَ مُ ا  دً دَ عَ جَ  رِ تَخْ يَسْ أَنْ  لي  طِفْ إِلى  أَطْلُبُ   : َمْنِزلِيٌّ نَشاٌط 

. لِ نازِ مَ ةِ الْ حَ وْ دِ في لَ دَ عَ ثيلَ ذلِكَ الْ يْهِ تَمْ ، ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَ النٍ إِعْ

     

     

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

1 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

1       2        1

3       6        4

2        9       5 6        0       8

9        7       1

يختلف في رقم اآلحاد 
ورقم العشرات .

5        8       0

121

364
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أَتََعلَُّم 

. هُ قِعُ وْ ها مَ دُ دِّ لِيَّةٌ (place value) يُحَ نْزِ ةٌ مَ دِ قيمَ دَ عَ مٍ (digit) في الْ قْ لِّ رَ لِكُ

؟ لَ نازِ نْ 3 مَ نٍ مِ وَّ كَ دٍ مُ دَ قْمٍ في عَ لِّ رَ لِيَّةَ لِكُ نْزِ مَ ةَ الْ قيمَ دُ الْ يْفَ أَجِ ُث: كَ أَتََحدَّ

  

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

2 5 3

 253 =

. قْمٍ لِّ رَ لِيَّةَ لِكُ نْزِ مَ ةَ الْ قيمَ يِّنُ الْ إِنَّني أُبَ ليلِيَّةِ (expanded form)، فَ ةِ التَّحْ ورَ دَ 253 بِالصّ دَ عَ تُبُ الْ ما أَكْ نْدَ عِ

راتٍ شَ 5 عَ
50

3 آحادٍ  
3

ئاتِ  نَ الْمِ 2 مِ
200 + +

 
ُ

 ���ِ�ِ
ْ

��َ
ْ
�� 

ُ
�َ��

ْ
�� 

ُ
 ���ِ�ِ

ْ
��َ

ْ
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أَْستَْكِشُف

دِ 114؟ دَ عَ راتِ في الْ شَ عَ دُ الْ دَ ما عَ
أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

دٍ •  دَ قامِ عَ َرْ لِيَّةَ ألِ نْزِ ةَ الْمَ فُ الْقيمَ رَّ  أَتَعَ
. لَ نازِ نْ 3 مَ نٍ مِ وَّ كَ مُ

لَ •  نازِ نْ 3 مَ ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ تُبُ عَ  أَكْ
 . ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ ورَ بِالصّ

مُ قْ • الرَّ لِيَّةُ  نْزِ ةُ الْمَ • الْقيمَ

ليلِيَّةُ ةُ التَّحْ ورَ • الصّ

ريمِ  آنِ الْكَ رْ قُ رِ الْ وَ دُ سُ دَ عَ
. ةً 114 سورَ

التعلم القبلي: 

إيجــاد القيمة المنزليــة لرقم في عــدد معًطى ضمن 	 
منزلتين.

التهيئة1

ــِه الطلبة إلى الوقوف على شــكل حلقة في غرفة 	  وجِّ
الصف إْن أمكن أو عمل مجموعات.

اطلب إلى أحد الطلبة الوقوف في وسط الحلقة وبيده 	 
ر عدًدا بشكل  كرة صغيرة، نبِِّه الطلبَة إلى أنَّك ســتتذكَّ
ن من 3 منازل، وسترمي الكرة إلى أحد  عشــوائّي مكوَّ
الطلبة الواقفين في الحلقة، وعلى الطالب الذي يمسك 
الكرة أْن يذكر كيف ُيَمثَُّل هذا العدد في لوحة المنازل، 

ثّم يعيد، تكرار العملية مع طالب آخر ... وهكذا.

الطالب الذي يخفق في اإلجابة الصحيحة يخرج من 	 
الحلقة.

تستمّر العملية حتى يبقى طالب واحد في الحلقة.	 

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  وجِّ
ثم اكتب العدد 114 على الســبورة، اطلب إلى الطلبة 

تمثيله بقطع دينز ولوحة المنازل.
اطرح األسئلة اآلتية:	 
 ما عدد اآلحاد في العدد 114 ؟ 4  	
 وما عدد العشرات ؟ 1 	
 وما عدد المئات ؟ 1  	
تقبل إجابات الطلبة جميعها.	 

نتاجات الدرس:

التعّرف إلى القيمــة المنزلية ألرقام 	 
عدد مكون من 3 منازل.

3 منازل 	  كتابة عــدٍد مكــون مــن 
بالصورة التحليلية.

3
الدرس
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التدريس3

ِه الطلبة إلى فقرة )أتعلم( ثّم اعِرْض العدد 253 بالنماذج ولوحة المنازل ثم اسال الطلبة:	  وجِّ
ما قيمة الرقم 2؟ 200 	
ما قيمة الرقم 5؟ 50 	
ما قيمة الرقم 3؟ 3 	
َبيِّْن للطلبة أّن العدد 253 يساوي 3 + 50 + 200 وأنَّ هذه تسمى الصورة التحليلّية للعدد.	 
ْم لهم التغذية الراجعة. 	  ناِقِش الطلبة في إجاباتهم، وقدِّ
ِر العملية مع أعداٍد أخرى.	  كرِّ

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها:  

اكتب المفردات الجديدة )القيمة المنزلية، الرقم، الصورة التحليلّية( على السبورة.	 

إرشادات: 

ْد في أثناء الدرس وبشكل متكرر كيفّيَة كتابة عدد بالصورة التحليلّية. 	  أكِّ
ى بخّط عريض ملّون  وتعليق ذلك على 	  يمكن كتابة أعداد بالصورة التحليلّية على ورق مقوًّ

لوحة حائط في غرفة الصف.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 6 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلْب إليهم قراءَته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

 ما القيمة المنزلية للرقم 3؟ 3  	

 ما القيمة المنزلية للرقم 8؟ 80  	

 ما قيمة المنزلية للرقم 2؟ 200  	

 ما الصورة التحليلّية للعدد 283؟ 3 + 80 + 200 	

 ما الخطأ في العبارة : 3+8+200=283؟  القيمة المنزلية للرقم 8 هي 80 وليس 8  	
ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ

من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم

..............................................
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13

13

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

 : رِ مَ َحْ نِ األْ نِ بِاللَّوْ لَوَّ مِ الْمُ قْ لِيَّةَ لِلرَّ نْزِ ةَ الْمَ تُبُ الْقيمَ أَكْ

1    759        2    309     

3    482        4    205     

5    901        6    840     

: بُهُ ناسِ راغَ بِما يُ ُ الْفَ ألَ أَمْ

8    500 + 20 + 3 =     

: ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ ورَ دَ بِالصّ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

9    951 =      +      +      

10    374 =      +      +      

أَُحلُّ الَْمْسألََة

 283 دَ  دَ عَ الْ عاذٌ  مُ تَبَ  كَ  : هُ حُ حِّ وأُصَ طَأَ،  الْخَ فُ  تَشِ  11  أَكْ  

حٌ جانِبًا. ضَّ وَ وَ مُ ما هُ ليلِيَّةِ كَ ةِ التَّحْ ورَ بِالصّ

يْهِ أَنْ  إِلَ أَطْلُبُ  ، وَ راءٍ ةِ شِ نْ فاتورَ لَ مِ نازِ نْ 3 مَ ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ لي عَ رُ لِطِفْ كُ : أَذْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

. لِهِ نازِ قامِ مَ َرْ لِيَّةَ ألِ نْزِ مَ ةَ الْ قيمَ دَ الْ يَجِ

283 = 200 + 8 + 3

ئاتٍ =      راتٍ + 6 مِ شَ  7 8 آحادٍ + 5 عَ  

1 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

الصحيح: 3 + 80+ 200  

50         300

2      200

0      0

900      50       1

300       70       4

658523

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

اكتب األرقام 5 ,4 ,2 على الســبورة ، ثم كلِِّف الطلبة 	 
نة من 3  في مجموعــات ثنائية تكويــَن أعــداٍد مكوَّ
منازل باســتعمال هذه األرقام ، ثّم اطلب إليهم كتابة 
نوُه  بالصــورة التحليلّية على ألواحهم  العدد الذي كوَّ

الصغيرة.

مالحظة: ستكون إجابات الطلبة مختلفة.

ِر العملية بكتابة ثالثة أرقام أخرى على السبورة.	  كرِّ

ه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط 3 من أنشطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

ْن عددين من 3 منــازل، بحيث يكون الفرق بينهما 	  كوِّ
222 باستعمال األرقام 7 ,5 ,3 ,1 جميعها.

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبة تنفيذ الخطوات 4 ,3 من خطوات 	 
المشروع.

الختام6

إذا لزم األمر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

العددين:  	 منــازل  المنزليــة ألرقام  القيمــة   أذكر 
 475, 309

 أكون 3 أعداد مختلفة  بحيث يحتوي كلٌّ منها على  	
5 عشرات.

 أكتب عدًدا من 3 منازل فيه 8 مئات و 8 عشــرات  	
و 8 واحدات .
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التعلم القبلي: 

قــراءة األعداد ضمــن منزلتيــن وكتابتهــا باألرقام 	 
والكلمات.

التهيئة1

اعِرْض على الطلبة بطاقًة عليها عدد من 3 منازل.	 

ح للطلبة أّن النشاط يتطلَّب قراءة العدد المكتوب 	  وضِّ
على البطاقة وتمثيله بلغة الجسد. َبيِّْن للطلبة تعليماِت 

التنفيذ اآلتية: 

 َلْمس الرأس مرة واحدة تعبُِّر عن  100  . 	

 َطْقَطَقُة األصابع مّرًة واحدًة تعبِّر عن 10. 	

كبتْين باليدين مرة واحدة تعبِّر عن 1 .  	  َلْمس الرُّ

مثال: لتمثيــل العدد 578 على الطالب أْن يلمس رأســه 

بيدية االثنتين 5 مرات،  ويطقطق أصابعه 7 مرات، ويمسك 
ركبتيه بيديه االثنتين  8 مرات. 

ِر العملية مع أكثر من عدد. كرِّ

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  وجِّ
واستمع إلى كيفية قراءة العدد 177

اطلــب إلى الطلبة كتابة العــدد 177، ثّم اطلب إليهم 	 
ق منهــا بعد االنتهاء من  االحتفــاظ بإجاباتهم والتحقُّ

فقرة )أتعّلم(.

نتاجات الدرس:

 	 3 ضمن  وكتابتهــا  األعــداد  قراءة 
منازل. 

4
الدرس
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أَتََعلَُّم 

تي: 364  وِ اآلْ لى النَّحْ قامِ عَ َرْ تُبُهُ بِاألْ أَكْ دَ 364 وَ دَ عَ أُ الْ رَ أَقْ

. تّونَ سِ ةٌ وَ عَ بَ ئَةٍ وأَرْ تي: ثَالثُمِ وِ اآلْ لى النَّحْ لِماتِ عَ تُبُهُ بِالْكَ أَكْ دَ 364 وَ دَ عَ أُ الْ رَ أَقْ

. لِماتِ كَ دَ 547 بِالْ دَ عَ تُبُ الْ يْفَ أكْ حُ كَ رَ ُث: أَشْ أَتََحدَّ

أَْستَْكِشُف

؟ لِماتِ كَ دَ 177 بِالْ دَ عَ تُبُ الْ يْفَ أَكْ أَتََعلَُّم الْيَْوَمكَ

لَ  نازِ نَ 3 مَ مْ دادَ ضِ َعْ أُ األْ رَ أَقْ
. لِماتِ الْكَ قامِ وَ َرْ تُبُها بِاألْ أْكْ وَ

ةِ  دَّ دينَةِ الْبَتْرا، لِمُ يَّةٌ إِلى مَ ياحِ لَةٌ سِ حْ رِ

ا. بْلَغِ 177 دينارً بوعٍ بِمَ أُسْ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

3 6 4

ئَةٌ ة100ٌ مِ رَ شَ عَ ئَةٌ وَ سون110َ مِ مْ خَ ةٌ وَ سَ مْ ئَةٌ وخَ 155 مِ

ئَةٍ مِ ة300ٌ ثَالثُ رَ شَ عَ ئَةٍ وَ بْعون310َ ثالثُمِ سَ ةٌ وَ سَ مْ ئَةٍ وخَ 375 ثالثُمِ

ئَةٍ مِ عُ بَ ة400ٌ أَرْ رَ شَ عَ ئَةٍ وَ مِ عُ بَ ثَمانون410َ أَرْ ةٌ وَ سَ مْ ئَةٍ وخَ مِ عُ بَ 485 أَرْ

ا  دً دَ أُ عَ رَ ما أَقْ نْدَ عِ

أُ  دَ ، أَبْ لَ نازِ نْ 3 مَ مِ

. الً ئاتِ أَوَّ مِ بِالْ
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التدريس3

ِب الطلبة على قراءة األعداد الموجودة في فقرة )أتعّلم( ثم كتابتها بالكلمات.	  َدرِّ

ْد للطلبة بشكل متكّرر أنَّنا لكي نقرأ عدًدا من 3 منازل فإّننا نبدأ بالمئات أواًل.	  أكِّ

ْدهم بقطع دينز ولوحة المنازل وبطاقة من البطاقات الست، 	  ــِم الّطلبَة إلى 6 مجموعات، وَزوِّ قسِّ
وبطاقة بيضاء فارغة. 

كلِّــِف المجموعاِت  تمثيَل العدد المكتوب في البطاقة بقطع دينز ولوحة المنازل، ثم قراءة العدد 	 
وكتابته بالكلمات على البطاقة البيضاء.

كلِّــْف مندوًبا من كّل مجموعة من المجموعات الســّت َعْرَض البطاقــِة المكتوب عليها العدد 	 
باألرقام والبطاقة المكتوب عليها العدد بالكلمات من خالل الوقوف على شــكل خّط مســتقيم 

أمام الطلبة.
اختر عشــوائيًّا طالًبا مــن الصف، واطلب إليه قــراءة  بطاقة من البطاقــات المعروضة  باألرقام 	 

والكلمات.
ْم تغذية راجعة للطلبة حول قراءتهم للعدد. 	  قدِّ
ِر العملية مع باقي البطاقات.	  كرِّ

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 6. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبَة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

 َمْن يقرأ العدد 57؟  	

 كيف ُيْكَتُب بالكلمات؟ سبعة وخمسون 	

 إذا أَضْفنا إليه 900 فكم يصبح؟ 957  	

 كيف يكتب بالكلمات؟ تسعمئة وسبعة وخمسون  	

إرشــاد:  نبِِّه الطلبة بشــكل مســتمر إلى االنتباه للقيمة المنزلية ألرقام العــدد عند كتابته 

بالكلمات.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

اكتب األرقام : 6 ,5 ,1 على السبورة. 	

 كلِِّف الطلبَة اســتخداَم هذه األرقام لتكوين أعداد  	
من 3 منــازل وكتابتهــا على ألواحهــم الصغيرة 

باألرقام والكلمات.

ْم إليهــم التغذية  	  اطلــب إليهم رفع األلــواح وقدِّ
الراجعة بإشارة اليد.    

ه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط 4 من أنشطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

ن من 3  منازَل، ثّم 	  ْن أكبَر عدد وأصغَر عدد مكــوَّ كــوِّ
 ،0 اقَرْأُه واكُتْبه باألرقام والكلمات باستعمال األرقام 

. 9، ... ، 1

تعليمات المشروع: 

اطلْب إلى الطلبة تنفيذ الخطوة 5 من خطوات 	 
المشروع.

الختام6

إذا لزم األمر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

ن من 3 منازل.  	  اعِط مثااًل من الحياة على عدد مكوَّ
ماذا يمثِّل هذا العدد؟  اكُتْبه باألرقام والكلمات .

 اكتِب العدَد )خمسمئة وثالثة وسبعون( باألرقام. 	

 اكتِب العدد 851 بالكلمات. 	

15

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: قامِ َرْ تُبُهُ بِاألْ أَكْ دَ وَ دَ أُ الْعَ رَ أَقْ

1  ئاتٌ   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
2 8 4

             

2  ئاتٌ   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
5 9 1

             

: لِماتِ دَ بِالْكَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

3    258              4    371           

: لِماتِ يْنِ بِالْكَ توبَ كْ تِيَيْنِ الْمَ نِ اآلْ يْ دَ دَ قامِ الْعَ َرْ تُبُ بِاألْ أَكْ

رَ       شَ دَ عَ أَحَ ئَةٍ وَ بْعُ مِ  6 سَ بَعونَ          أَرْ ةٌ وَ ثَالثَ ئَةٍ وَ عُ مِ  5 تِسْ  

أَُحلُّ الَْمْسألََة

 « بْعونَ سَ ةٌ وَ سَ مْ خَ ئَةٍ وَ مِ عُ ذا: «تِسْ ، هكَ لِماتِ كَ دَ 957 بِالْ دَ عَ دٌ الْ مَّ حَ تَبَ مُ طَأَ: كَ فُ الْخَ تَشِ  7  أَكْ  

رُ إِجابَتي. بَرِّ ؟ أُ حيحٌ بَهُ صَ تَ لْ ما كَ فَهَ

تُبَهُ  كْ يْهِ أَنْ يَ ، ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَ لَ نازِ نْ 3 مَ ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ قامِ عَ َرْ لي بِاألْ تُبُ لِطِفْ : أَكْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ةٍ). رَّ نْ مَ ثَرَ مِ رُ ذلِكَ أَكْ رِّ لِماتِ (أُكَ كَ بِالْ

1 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

مئتان وثمانية وخمسون  ثالثمئة وواحد وسبعون

خطأ: الصواب تسعمئة وسبع وخمسون .

284

591

943711
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َعْب َمًعا 
ْ
ل
َ
َعْب َمًعا ِلن
ْ
ل
َ
ِلن

َأْقَرُأ اْألَْعداَد َوَأْكُتُبها

اْلَموادُّ واْألََدواُت:

 •. ةُ اللَّعِبِ قَ رَ وَ
دٍ.•  رُ نَرْ جَ حَ
 •. يْنِ تَلِفَ خْ يْنِ مُ نَ انِ بِلَوْ رّ زِ

قَواِعُد اللُّْعبَِة:

ما.•  هُ ةَ اللَّعِبِ أَمامَ قَ رَ بانِ وَ عِ عُ الالّ يَضَ

نًا.•  لَوَّ ا مُ رًّ بٍ زِ لُّ العِ تارُ كُ يَخْ

ةً •  رَّ دِ مَ رَ النَّرْ جَ لُ حَ َوَّ بُ األْ عِ مي الالّ رْ يَ
هُ  عَ رَّ الَّذي مَ كُ الزِّ رِّ ، ثُمَّ يُحَ ةً دَ واحِ
رِ  جَ لى حَ رِ عَ دِ الظّاهِ دَ عَ بِ الْ سْ بِحَ

دِ. النَّرْ

 •. لِماتِ كَ يْهِ بِالْ لَ إِلَ صَ دَ الَّذي وَ دَ عَ بُ الْ عِ تُبُ الالّ كْ يَ

ةٍ •  حيحَ يْرَ صَ إِذا كانَتْ غَ ، وَ رَّ ثَبِّتُ الزِّ ةً يُ حيحَ ةُ صَ جابَ ِ إِذا كانَتِ اإلْ ، فَ ةَ جابَ ِ رُ اإلْ خَ بُ اآلْ عِ أُ الالّ رَ قْ يَ
. كانِ الَّذي كانَ فيهِ مَ رَّ إِلى الْ عيدُ الزِّ يُ

 •. وارَ َدْ تَبادَالنِ األْ يَ لُ وَ َوَّ بُ األْ عِ لَ الالّ ثْلَما فَعَ بُ الثّاني مِ عِ لُ الالّ عَ فْ يَ

 •. فائِزَ وَ الْ الً يَكونُ هُ ةِ أَوَّ لُ إِلى النِّهايَ بُ الَّذي يَصِ عِ الالّ

بينَ عِ دُ الالّ دَ عَ

2

420 984 571 714 636 302

146 216

671 364 940 568 198

ةُ 935 النِّهايَ 729

205

ةُ بِدايَ الْ
841 131 417 925 527

ةُ اللَّعِبِ قَ رَ وَ

هيا بنا نلعب

المفهوم الرياضي: األعداد ضمن 3 منازل. 

 المواد:

حجر النرد، أزرار ملّونة ، لوحة الّلعب. 

التعليمات:

ِه الطلبة إلى اللعبــة الخاصة بالوحدة والموجودة 	  وجِّ
في كتاب الطالب .

اشرْح لهم تعليمات اللعبة.	 

ِم الّطلبَة إلى مجموعات ثنائية.	  قسِّ

ْد كّل مجموعة بأدوات اللعبة.	  َزوِّ

يفوز الطالب الذي يصل إلى خّط النهاية أّوال.	 

راِقِب الطلبة في أثناء اللعب، وقدمِّ المساعدة والدعم 	 
إلى من يحتاج إليها.

1
الوحدة
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: لِ نازِ ةِ الْمَ حَ دامِ لَوْ تِخْ دَ بِاسْ دَ ثِّلُ الْعَ أُمَ

1  ئاتٌ 319   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ   2  ئاتٌ 207   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

3  ئاتٌ 109   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ   4  ئاتٌ 480   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

 : رِ مَ َحْ نِ األْ نِ بِاللَّوْ لَوَّ مِ الْمُ قْ لِيَّةَ لِلرَّ نْزِ ةَ الْمَ تُبُ الْقيمَ أَكْ

5    631         6    837     

7    420         8    364     

9    363         10    530     

: ئاتِ دَ الْمِ دَ عَ ، وَ راتِ دَ الْعَشَ دَ عَ ، وَ داتِ دَ الْواحِ دَ تُبُ عَ أَكْ

11    400 = 
ئاتٌ مِ

   
راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   = =

12    700 = 
ئاتٌ مِ

   
راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   = =

�ِ�َ�ْ�َ
ْ
�� ِ�َ��
ِ �ُ�	��ِ

ْ
���ِ�َ�ْ�َ

ْ
�� ِ�َ��
ِ �ُ�	��ِ

ْ
��1

3       1        9 2        0       7

1       0        9

30       800

0       300

60       0

    4      40  400

   7    70  700

4        8       0

اختبار نهاية الوحدة:

ِه الطلبَة إلى اختبار نهايــة الوحدة، واطلْب إليهم 	  وجِّ
حّل المسائل من 1 إلى 20 بشكّل فردّي. 

اختــر بعض اإلجابــات غير الصحيحة وناِقْشــها مع 	 
ِم الصواب. الصفر، وبيِّن الخطأ، وقدِّ

ِم الّطلبَة إلى مجموعات رباعية.	  قسِّ

المجموعات، 	  الدولية على  ْع أســئلة االختبارات  وزِّ
بحيُث تحّل كّل مجموعة سؤااًل مختلًفا أو سؤالين.

كلِّْف طالًبا مــن كلِّ مجموعة بَعــْرِض إجابتهم أمام 	 
الصف.

ْم لهم الدعم والتغذية الراجعة .	  تابِِع الطلبة، وقدِّ

اطلْب إلى الطلبة حلَّ األسئلة التراكمّية واجًبا منزليًّا، 	 
ثم ناِقْشهم في الحلول في الحصة القادمة.
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: ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ ورَ دَ بِالصّ دَ تَبُ الْعَ أَكْ
13    674 =      +      +      

14    803 =      +      +      

15    377 =      +      +      

16    962 =      +      +      

: لِماتِ تِيَةَ بِالْكَ دادَ اآلْ َعْ تُبُ األْ أَكْ

17    461             18    293           

19    705             20    514           

ْولِيَِّة  تَْدريٌب َعلى اْالْخِتباراِت الدَّ

. ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ ورَ رافِ بِالصّ دَ الْخِ دَ تُبُ عَ ا. أَكْ روفً سامٍ 258 خَ ةِ والِدِ حُ عَ رَ زْ  21 في مَ  

نْ أَنا؟ ي 10، فَمَ قامِ موعُ أَرْ جْ مَ ئاتي، وَ مَ مِ قْ قْمُ آحادي يُساوي رَ ، رَ لَ نازِ نْ 3 مَ نٌ مِ وَّ كَ دٌ مُ دَ  22  أَنا عَ  

                   .( لولٍ ةَ حُ تُبُ ثَالثَ (أَكْ

ئاتي وآحادي يُساوي  يْ مِ قْمَ موعُ رَ جْ مَ راتي 2، وَ شَ قْمُ عَ رَ قْمُ آحادي 4 وَ ، رَ لَ نازِ ةِ مَ نْ ثَالثَ نٌ مِ وَّ كَ دٌ مُ دَ  23  أَنا عَ  

نْ أَنا؟           5، فَمَ

 : وَ قودُ هُ فْ مَ دُ الْ دَ عَ  24 الْ  

637 = 600 +  + 7

  300    60   30   70

�ِ�َ�ْ�َ
ْ
�� ِ�َ��
ِ �ُ�	��ِ

ْ
���ِ�َ�ْ�َ

ْ
�� ِ�َ��
ِ �ُ�	��ِ

ْ
�� 1

   600       70  4

   800        0   3

   300       70  7

   900       60  2

258 = 200 + 50 + 8

124

30

424        ,     343       ,      262

أربعمئة وإحد وستون

سبعمئة وخمسة

مئتان وثالثة وتسعون

خمسمئة وأربعة عشر

تدريب على االختبارات الدولية:

ُمبيِّنًا لهــم أهميتها  ف الطلبــة باالختبارات الدوليــة،  عرِّ
ههم إلى حل األسئلة في  مســتعينًا بالمعلومة أدناه، ثم وجِّ
بند )تدريب على االختبــارات الدولية( بصورة فردية، ثم 

ناِقشهم في إجاباتها على اللوح.

يتقدم طلبة الصفين الرابع والثامن في المدارس األردنية إلى 
اختبار (TIMMS) كل أربع سنوات، ويهدف هذا االختبار 
إلى قياس مســتوى تقدم الطلبة في التحصيل الدراسي في 
مادتي الرياضيات والعلوم، ولهذا االختبار أهمية في تقييم 
جودة التعليم في األردن بالمقارنة مع الدول األخرى التي 
يتقدم طلبتها لهذا االختبار، والمســاعدة في رسم السياسة 
التربوية على المســتوى الوطني بما يخــدم تطوير النظام 

التربوي واالرتقاء بنوعية مخرجاته. 

عليك عزيزي المعلم تشــجيع الطلبة على االهتمام بحل 
مثل هذه األســئلة واالهتمام بالمشــاركة في الدراســات 
وبرامج القييــم الدولية بكل جديــة، وتضمين امتحاناتك 

المدرسية مثل نوعية هذه األسئلة.



19

19

: رِ مَ َحْ نٍ بِاألْ لَوَّ مٍ مُ قْ لِّ َرَ لِيَّةَ لِكُ نْزِ ةَ الْمَ طُ الْقيمَ وِّ أُحَ

1    12 ( 2  20 )    2    82 ( 8  80 )

3    234 ( 30  3 )    4    905 ( 90  900 )

: لِماتِ تِيَةَ بِالْكَ دادَ اآلْ َعْ تُبُ األْ أَكْ

5    81            6    69           

7    258           8    371           

مالِ إِلى 10: كْ ِ عِ بِاإلْ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ
9    6 + 7 =

10 +     =    

  10     9 + 5 =

10 +     =    

11    7 + 8 =

10 +     =    

  12    8 + 4 =

10 +     =    

: لِ نازِ ةِ الْمَ حَ دٍ في لَوْ دَ لَّ عَ ثِّلُ كُ أُمَ

13    257 
ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

  14    625 
ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

ٌ
 ���ِ

ُ
���

َ
� 

ٌ


َ
��ِ�ْ

َ
�

ٌ
 ���ِ

ُ
���

َ
� 

ٌ


َ
��ِ�ْ

َ
�

3           13 4           14

5           15 2           12

6        2       52       5        7

واحد وثمانونتسع وستون

مئتان وثمانية وخمسونثالثمئة وواحد  وسبعون

اســتعن باألســئلة التراكميــة لمراجعــة المفاهيــم 	 
والمهارات الرياضّيــة التي تعلَّمها الطلبة في وحدات 
سابقة والمرتبطة بنتاجات هذه الوحدة. تساعد األسئلة 
التراكمية الطلبة على الربــط بين أفكار وموضوعات 

تعلموها في أوقات متباعدة.

اطلْب إلى الطلبة حلَّ األسئلة التراكمية واجًبا منزليًّا، 	 
ثم ناِقشهم في الحلول في الحصة القادمة.

مالحظات المعلم

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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كتاب التمارين

PB 7

اُد
ْعد

َ اْأل
:1

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

ُ
�
	�ِ

ْ
�� 1  �ُ�ْ ����

: راتِ دَ الْعَشَ دَ عَ ئاتِ وَ دَ الْمِ دَ تُبُ عَ أَكْ

راتٌ شَ ئاتٌعَ مِ

   =   =3001   

راتٌ شَ ئاتٌعَ مِ

   =   =9002   

راتٌ شَ ئاتٌعَ مِ

   =   =7003   

أْتي: ا يَ مّ راغٍ مِ لِّ فَ بَ في كُ ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

راتٌ شَ ئاتٌعَ مِ

60=   =   4   

راتٌ شَ ئاتٌعَ مِ

   =9=   5   

راتٌ شَ ئاتٌعَ مِ

   =   =8006   

دِ؟ دَ عَ ذا الْ ئاتِ في هَ مِ دُ الْ دَ ، فَما عَ رٍ 400 كِتابٍ تَبَةِ عامِ كْ  7 في مَ  

ئَةً أَنا؟  مْ مِ ةً ، فَكَ رَ شَ نْ 60 عَ نُ مِ وَّ دٌ أَتَكَ دَ  8 أَنا عَ  

3             30

7  70

9             90

600          6

9    90

8  80

عدد املئات يف مكتبة عامر 4 مئات  

6 مئات  

PB8

اُد
ْعد

َ اْأل
:1

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

�َ�ِ
��َ �ِ�
َ
� 

َ
��ْ�ِ �ُ��ْ

َ ْ
�� 2  �ُ�ْ ����

أْتي: ا يَ مّ لٍّ مِ بَ لِكُ ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

دُ  دَ عَ الْ

   
  

1   

دُ  دَ عَ الْ

   
   

2   

دُ  دَ عَ الْ

   

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

5 9 7

3   

: لِ نازِ ةِ الْمَ حَ دٍ في لَوْ دَ لَّ عَ ثِّلُ كُ أُمَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ  1354آحادٌ  

 

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ  6815آحادٌ  

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ  4736آحادٌ  

 

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ  9257آحادٌ  

. لِ نازِ ةِ الْمَ حَ هُ في لَوْ ثِّلُ أُمَ ، وَ لَ نازِ نْ 3 مَ ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ تُبُ عَ  8 أَكْ  

. هُ بِالنَّماذِجِ ثِّلُ أُمَ ، وَ لَ نازِ نْ 3 مَ ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ تُبُ عَ  9 أَكْ  

288

354

597

1  3  5 6  8  1

4  7  3 9  2  5

إجابات متعددة 

إجابات متعددة 

PB 9

اُد
ْعد

َ اْأل
:1

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

ُ
� ���ِ ِ

ْ
��َ

ْ
�� 

ُ
��َ�

ْ
�� 3  �ُ�ْ ����

: بُهُ ناسِ تي بِما يُ لَ اآلْ وَ دْ ُ الْجَ ألَ أَمْ

لِيَّةُ  نْزِ ةُ الْمَ الْقيمَ
حادِ مِ اآلْ قْ لِرَ

لِيَّةُ  نْزِ ةُ الْمَ الْقيمَ
راتِ مِ الْعَشَ قْ لِرَ

لِيَّةُ  نْزِ ةُ الْمَ الْقيمَ
ئاتِ مِ الْمِ قْ لِرَ

ليلِيَّةُ ةُ التَّحْ ورَ دُ الصّ دَ الْعَ

450200254 =    +     +    254 1   

681 =    +     +    6812   

347 =    +     +    3473   

239 =    +     +    2394   

147 =    +     +    1475   

888 =    +     +    8886   

: دَ دَ تُبُ الْعَ أَكُ
7    200 + 60 + 3 =  

8    600 + 90 + 7 =  

9    500 + 20 + 0 =  

لي  نازِ مَ قامِ  أَرْ موعُ  جْ مَ كانَ  إِذا   ،5 راتي  شَ عَ قْمُ  رَ وَ  ،3 آحادي  قْمُ  رَ  ، لَ نازِ مَ ثَالثِ  نْ  مِ نٌ  وَّ كَ مُ دٌ  دَ عَ  10  أَنا   

نْ أَنا؟  يُساوي 9، فَمَ

)؟  لولِ دُ الْحُ دَ هِ 8 .  (ما عَ قامِ موعُ أَرْ جْ مَ ، وَ ئاتِهِ مَ مِ قْ راتِهِ يُساوي رَ شَ قْمُ عَ ، رَ لَ نازِ نْ 3 مَ ا مِ دً دَ نُ عَ وِّ  11 أُكَ  

200     50   4

300     40   7

100     40   7

600     80   1

200     30   9

263

 116, 8, 224, 332 , 440

153

697

520

800     80   8

PB10
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: لِماتِ تُبُهُ بِالْكَ أَكْ أْتي وَ ا يَ مّ دٍ مِ دَ لَّ عَ أُ كُ رَ أَقْ

1    698  2    805  

3    111  4    537  

: قامِ َرْ تُبُهُ بِاألْ أَكْ أْتي وَ ا يَ مّ دٍ مِ دَ لَّ عَ أُ كُ رَ أَقْ

  : رونَ شْ عِ ةٌ وَ بْعَ سَ ئَةٍ وَ  5 ثَالثُمِ   : رونَ شْ عِ نانِ وَ اِثْ ئَتانِ وَ  6 مِ  

  : رَ شَ ةَ عَ عَ بَ أَرْ ئَةٍ وَ مِ عُ  7 تِسْ   : دٌ واحِ ئَةٍ وَ مِ عُ بَ  8 أَرْ  

؟ ةُ حيحَ يَ الصَّ هُ هِ تُ نْ قِراءَ دَ 509 ، فَمَ دَ عَ مٍ الْ هاشِ ةَ وَ زَ مْ نْ حَ لٌّ مِ أَ كُ رَ  9 قَ  

ئَةٍ مِ سُ مْ ةٌخَ عَ تِسْ ئَةٍ وَ مِ سُ مْ خَ
ةُ  ْزَ مٌ محَ هاشِ ئَةٍ مِ سُ مْ ةٌخَ عَ تِسْ ئَةٍ وَ مِ سُ مْ خَ

ةُ  ْزَ مٌ محَ هاشِ

ةِ؛  رَ جاوِ قامَ الَّتي في الْبِطاقاتِ الْمُ َرْ مُ األْ دِ تَخْ أَسْ
: يْثُ يَكونُ لَ بِحَ نازِ نْ 3 مِ نُ مِ وَّ تَكَ ا يَ دً دَ نَ عَ وِّ ُكَ ألِ

  : قامِ َرْ دٍ بِاألْ دَ بَرَ عَ  10 أَكْ    : لِماتِ كَ ، بِالْ

  : قامِ َرْ دٍ بِاألْ دَ رَ عَ غَ  11 أَصْ    : لِماتِ كَ ، بِالْ

6 2 4 1

ستمئة وثامنية وتسعون ثامنمئة ومخسة

مئة وأحد عرش مخسمئة وسبعة وثالثون

327

914

222

401

قراءة هاشم هي الصحيحة.

ستمئة واثنان وأربعون      642

مئة وأربع وعرشون       124



مخطط الوحدة

عدد الحصصاألدوات الالزمةالمصطلحاتالنتاجاتاسم الدرس

1التهيئة لدراسة الوحدة

الدرس 1: العد 
بالواحدات والعشرات 

والمئات

العد بالواحدات والعشرات والمئات 	 
ا وتنازليًّا ضمن 3 منازل. تصاعديًّ

أشرطة مكتوب عليها األعداد 	 
ثقل	 
ألواح صغيرة 	 
ورقة المصادر 3	 

2

الدرس2: األعداد الزوجية 
واألعداد الفردية

التمييز بين األعداد الزوجية واألعداد 	 
الفردية ضمن 3 منازل.

عدد زوجي 

عدد فردي

محسوسات )حبوب الفول( 	 
ورقة المصادر 3	 

2

الدرس3: العدد السابق 
والعدد التالي 

كتابة العدد التالي والعدد السابق 	 
والعدد المحصور بين عددين ضمن 

3 منازل.

العدد السابق 

العدد التالي 

العدد بين عددين

2بطاقات األعداد	 

مقارنة األعداد ضمن  3 منازل 	 الدرس4: مقارنة األعداد
باستخدام الرموز = , > , <

أكبر من

أصغر من 

يساوي

ورقة المصادر 3	 
ألواح صغيرة	 
لوحة المنازل	 

2

ترتيب األعداد ضمن 3 منازل 	 الدرس5: ترتيب األعداد
ا وتنازليًّا. تصاعديًّ

ألواح صغيرة	 
أقالم 	 
ورقة المصادر 3	 
لوحة المنازل.	 
ورقة المصادر 4	 

2

الدرس6: تقريب األعداد 
إلى أقرب عشرة ومئة.

تقريب األعداد ضمن 3 منازل إلى 	 
أقرب عشرة ومئة.

2ورقة المصادر 3	 التقريب

صور أدوات منزلية 	 المشروع
لوحة المنازل 	 
صمغ 	 
أقالم	 

 1

1اختبار الوحدة

15المجموع
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الوحدة
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 الصف الثاني

والمئات 	  والعشــرات  بالواحــدات  العد 
ا وتنازليًّا ضمن ثالث منازل. تصاعديًّ

تمييز األعداد الزوجيــة واألعداد الفردية 	 
ضمن ثالث منازل.

إيجاد العدد الســابقوالعدد التالي والعدد 	 
الواقع بين عددين ضمن ثالث منازل.

المقارنة بين األعداد ضمن ثالث منازل. 	 

ترتيــب األعــداد ضمــن ثــالث منازل 	 
ا وتنازليًّا. تصاعديًّ

تقريب األعداد إلى أقرب عشرة ومئة.	 

 الصف الثالث

والمئات 	  والعشــرات  بالواحــدات  العد 

ا وتنازليًّا ضمن أربع منازل. تصاعديًّ

المقارنة بين األعداد ضمن أربع منازل. 	 

ا 	  ترتيب األعداد ضمن أربع منازل تصاعديًّ

وتنازليًّا.

إلى أقرب عشــرة ومئة 	  تقريب األعــداد 

ضمن أربع منازل.

 الصف األول

ضمن 	  والعشــرات  بالواحــدات  العــد 
منزلتين.

التمييز بين العدد الفردي والعدد الزوجي 	 
من خالل تشكيل أزواج تمثل العدد.

إيجاد العدد السابق والعدد التالي والعدد 	 
الواقع بين عددين ضمن منزلتين.

المقارنة بين األعداد ضمن منزلتين. 	 

ا 	  ترتيب األعداد ضمــن منزلتين تصاعديًّ
وتنازليًّا.

تقريب األعداد إلى أقرب 10 .	 

الترابط الرأسي بين الصفوف

2
الوحدة

نظرة عامة حول الوحدة: 

فــي هذه الوحــدة، ســيتعلم الطلبــة العــّد بالواحدات، 
ا وتنازليًّا، ثم ســيتعرفون  والعشــرات، والمئات تصاعديًّ
األعــداد الزوجية، واألعــداد والفردية، والعدد الســابق، 
والعــدد التالي، لعدد مــا، والعدد الواقع بيــن عددين، ثّم 
بون األعداد  يقارنون األعداد، ويرتِّبونها ، وبعــد ذلك يقرِّ

إلى أقرب عشرة ومئة.

أسرتي الكريمة:

ه الطلبة إلى قراءة رســالة األهل )أسرتي الكريمة( مع  وجِّ
ْعهم على تنفيذ النشاط المنزلّي معهم. ذويهم، وشجِّ

20

ا. ها سابِقً سَ رَ تي دَ دادِ الَّ َعْ تيبِ األْ رْ ةَ تَ هارَ لي مَ عُ طِفْ يُراجِ : في هذا النَّشاطِ سَ  نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

 	   . ةِ قُروشٍ رَ شَ شٍ وعَ : قِرْ ئَتَيْنِ فِ نَ الْ دامِ النُّقودِ مِ تِخْ تَيْنِ بِاسْ لَ نْزِ نَ مَ مْ ةٍ ضِ تَلِفَ خْ دادٍ مُ لي 4 أَعْ عَ طِفْ ثِّلُ مَ أُمَ

دادِ.	  َعْ قْمٍ في األْ لِّ رَ لِيَّةِ لِكُ نْزِ مَ ةِ الْ قيمَ تْحديدَ الْ ، وَ لِ نازِ مَ ةِ الْ حَ وْ لى لَ ثيلَها عَ يْهِ تَمْ أَطْلُبُ إِلَ

 	. بَرِ َكْ دِ األْ دَ عَ الْ ، وَ رِ غَ َصْ دِ األْ دَ عَ ديدَ الْ يْهِ تَحْ أَطْلُبُ إِلَ

لِيًّا.	  نازُ ا، ثُمَّ تَ يًّ دِ تيبَها تَصاعُ رْ يْهِ تَ أَطْلُبُ إِلَ

لي.	  عَ طِفْ رُ النَّشاطَ مَ رِّ أُكَ
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أْْسَرتي اْلَكريَمَة

َبــَدأُْت اْلَيــْوَم أنــا َوُزَمالئــي ِدراَســَة اْلَوْحــَدِة 

اْألَْعــداِد  َتْرتيــَب  فيهــا  َوَســأََتَعل�ُم  الّثانَِيــِة، 

َمًعــا  ــْذ  ِلُنَنف� َمنــاِزَل.   3 ِضْمــَن  َوُمقاَرَنَتهــا 

َعــىل  َسُيســاِعُدني  ِألَن�ــُه  اآلتِــيَ؛  الّنشــاَط  

ــُتها  ــِة ال�تــي َدَرْس ياِضي� ــِم الر� ــِة اْلَمفاهي ُمراَجَع

ســابًِقا، َوال�تــي َســأَْحتاُج إَلْيها فــي أَْثناِء ِدراَســِة 

هــِذِه اْلَوْحــَدِة.

اِْبُنُكُم اْلُمِحب£ ......................

راتٌ شَ عَ آحادٌ
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روعِ  شْ مَ الْ هذا  لِتَنْفيذِ  تي؛  موعَ جْ مَ وَ دُّ  تَعِ  أَسْ
دادِ.  َعْ ةِ األْ نَ قارَ هُ لِمُ لُ مِ تَعْ نَسْ ا وَ جً نَعُ فيهِ نَموذَ نَصْ الَّذي سَ

نْ  ةٍ مِ نَ وَّ كَ دادٍ مُ ةِ أَعْ نَ قارَ ةِ مُ هارَ زيزُ مَ َهَدُف الَْمْشروِع: تَعْ

. ثَرِ َكْ لى األْ لَ عَ نازِ ثَالثِ مَ

ُخطُواُت  تَْنفيِذ الَْمْشروِع:

لِ  كْ ما في الشَّ نْها كَ ا مِ ءً زْ ، ثُمَّ أَقُصُّ جُ ةً مُ دائِرَ سُ  1  أَرْ  

تي: اآلْ

ها  فِ نْتَصَ نْ مُ اةِ مِ وّ قَ مُ الْ قةِ  رَ وَ الْ لى  ةَ عَ ائِرَ بِّتُ الدّ  2  أُثَ  

ةً  قابِلَ تَكونُ  يْثُ  بِحَ  ، ةٍ مولَ صَ يٍّ وَ غِ بُرْ دامِ  تِخْ بِاسْ
. ريكِ لِلتَّحْ

لى  عَ  ر أُخْ وَ ةِ  ائِرَ الدّ يَمينِ  لى  عَ افِيَّةً  فّ شَ قُ   3  أُلْصِ  

ةَ  إِشارَ تُبُ  أَكْ وَ  ، يوبٍ جُ لِ  كْ شَ لى  عَ ها  يَسارِ
تي: لِ اآلْ كْ ما في الشَّ ةِ كَ ائِرَ لى الدّ ساواةِ عَ مُ الْ

=

. ةٍ لِّ بِطاقَ لى كُ لَ عَ نازِ نْ 3 مَ ا مِ دًَ دَ تُبُ عَ  4 أَكْ  

320403 628249

َعرُْض النَّتائِِج:

 . فِّ جَ أَمامَ الصَّ تي النَّموذَ موعَ جْ عَ مَ ضُ مَ رِ  5 أَعْ  

ةَ  ائِرَ الدّ كُ  رِّ أُحَ ثُمَّ   ، يْبٍ جَ لِّ  كُ في  ةً  بِطاقَ عُ   6  أَضَ  

الَّذي   (= أَوْ   > أَوْ   <) زِ  مْ الرَّ لى  عَ صولِ  لِلْحُ
 . ةً حيحَ نَةَ صَ قارَ مُ لُ الْ عَ يَجْ

 .ر تِيارِ بِطاقاتٍ أُخْ رُ بِاخْ رِّ  7 أُكَ  

ِ���ْ
َ ْ
�� 

ُ
�

َ
��َ���ُِ���ْ

َ ْ
�� 

ُ
�

َ
اْلَموادُّ َواْألََدواُتُ���َ��

صٌّ قَ 	  مِ افِيّاتٌ   فَ 	 شَ

ةٌ بيرَ اةٌ كَ وّ قَ قةٌ مُ رَ 	  وَ ةٌ  مولَ صَ يٌّ وَ غِ 	 بُرْ

ةٍ بّورَ 	  أَقْالمُ سَ قٌ  ريطٌ الصِ 	 شَ

	  10 بِطاقاتٍ 

مشروع الوحدة: مقارنة األعداد

هدف المشــروع: يهدف هذا المشــروع إلــى تعزيز ما 

يتعلمــه الطلبة في هذه الوحدة مــن مقارنة األعداد ضمن 
ثالث منازل، وتنمية مهارتهم في إنتاج الوسائل التعليمية، 
باإلضافة إلــى تنمية مهارتي التواصــل والعمل الجماعي 

وتعزيزهما.

خطوات العمل:

ع الطلبة إلى مجموعات، واحرص على أن تضّم كل 	  وزِّ
مجموعة طلبة بمستويات مختلفة.

أخبر الطلبة بالمواد واألدوات الالزمة لتنفيذ المشروع. 	 

ع المهام على الطلبة  في المجموعة.	  وزِّ

ْرهم 	  تابع ســير العمل في المشروع بشكل مستمر، وذكِّ
بالمهام. 

نبِّه الطلبة الســتعمال المقص واألقالم بحذر في أثناء 	 
العمل، وبإشراف الوالدين.

أخبر الطلبة سلًفا بمعايير تقييم المشروع.	 

بيِّن للطلبة معنى كل معيار باســتعمال مفردات ســهلة 	 
مناسبة.

123المعيارالرقم

تصميم الوسيلة بصورة صحيحة.1

اإلخراج الجيد للوسيلة.2

التعاون والعمل بروح الفريق.3

إعداد المشروع في الوقت المحدد.4

عرض المشروع بطريقة واضحة )مهارة التواصل(.5

تقديم نتاج فيه أكثر من خطأ، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 1
تقديم نتاج فيه خطأ جزئي بسيط، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 2

تقديم نتاج صحيح كامل. 3

أداة تقييم المشروع
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داتِ دُّ بِالْواحِ  1 أَعُ  

42 , 43 ,     ,     ,    

راتِ شَ عَ دُّ بِالْ  2 أَعُ  

56 ,     ,     ,    

أْتي: يَّ في ما يَ جِ وْ دَ الزَّ دَ عَ طُ الْ وِّ  3 أُحَ  

12 , 8 , 11 , 18 , 10 , 15 , 4 , 14 

دَ التّالِيَ     , 56 دَ عَ تُبُ الْ  4 أَكْ  

     , 87 ابِقَ السّ دَ دَ عَ تُبُ الْ  5 أَكْ  

يْنَ 76 ,     , 74 دَ الَّذي بَ دَ عَ تُبُ الْ  6 أَكْ  

تَتالِيَتَيْنِ     , 48 ,     .   يْنِ مُ تَ رَ شَ يْنَ عَ دَ 48 بَ دَ عَ رُ الْ صُ  7 أَحْ  

ا: 56 , 76 , 65 يًّ دِ تِيِةَ تَصاعُ دادَ اآلْ َعْ تِّبُ األْ  8 أُرَ  

    ,     ,    
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44           45          46

66             76           86

57

86

75

38                  58

56           65          76

التهيئة لدراسة الوحدة:

استعمل اختباَر التهيئة الخاص بالوحدة الموجود في 	 
ق من امتــالك الطلبة المعرفة  كتــاب التمارين؛ لتتحقَّ
السابقة الالزمة لدراســة هذه الوحدة، واطلب إليهم 
ًنا  ْل بينهــم، ُمدوِّ حلَّ أســئلة االختبار ُفــرادى، وتجوَّ

مالحظاتك على نقاط الضعف لديهم.

اختر بعض المســائل التي واجه الطلبــة صعوبة في 	 
حلِّها، ثم ناقشهم في الحلِّ على اللوح.

إذا واجه بعض الطلبة صعوبة في حلِّ المسائل الواردة، 	 
فاستعن بالمسائل اإلضافية اآلتية:

تدريبات تهيئة إضافية: 

 1  أكتب العدد المناسب في الفراغ:  

13 , 23 , 33 , …………… , ……………

أضع اشارة: < أو > أو = في   :

2    34  35   3    65  56

ا:  4  أرتب األعداد اآلتية تصاعديًّ  

68 , 80 , 86 , 79

 5  أرتب األعداد اآلتية تنازليًّا : 89 , 67  , 98 , 76  
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  أنشطة التدريب اإلضافية 

نشاط 1

هدف النشاط:

ا وتنازليًّا ضمن 3 منازل.	  العد بالواحدات والعشرات والمئات تصاعديًّ

 المواد واألدوات: كرة صغيرة. 

خطوات العمل:

قسم الطلبة إلى مجموعات، وعيِّْن قائًدا لكل مجموعة.	 

اطلب إلى الطلبة الوقوف على شكل دائرة. 	 

اطلــب إلى قائــد المجموعة رمي الكرة الى األعلــى مرتين والتقاطها، بحيــث يذكرعدًدا مع كل 	 
ــا أو تنازليًّا ، مثاًل: 235 ,225 أو  رمية ويختار طريقة للعد: واحدات أو عشــرات أو مئات تصاعديًّ

446 ,546 وهكذا. 

ر الكرة إلى بقية الطلبة في الدائرة، بحيث يذكر َمْن يمســك الكرة العددين 	  اطلــب من القائد أن يمرِّ
ا  التاليين، )مثاًل: 255 ,245 ثم 275 ,265 وهكذا( ويذكر طريقة العد التي اتبعها مثاًل ) العد تصاعديًّ

بالعشرات(.

أخبِر الطلبة أنَّ َمن يخطئ يخرج من الدائرة، مع االستمرار في تمرير الكرة.	 

يستمر النشاط حتى يبقى طالب واحد فقط.	 

يمكن تكرار النشاط.	 

نشاط 2

هدف النشاط:

المقارنة بين عددين ضمن  3 منازل باستعمال الرموز < أو > أو =	 

 المواد واألدوات: 

بطاقات األعداد من 3 منازل من ورقة المصادر 3: أعداد ضمن 3 منازل.

خطوات العمل:

وّزع الطلبة إلي مجموعات ثنائية.	 

اطلب إلى الالعب األول سحب بطاقتين.	 

اطلــب إلى  الالعــب الثاني  المقارنة بين العددين بوضع الرمز المناســب) >  أو <  أو = (، وإذا 	 
كانت إجابته صحيحة باختيار الرمز المناسب  فإّنه يحصل على نقطة.

يتبادل الالعبان األدوار.	 

الفائز من يجمع أكبر عدد من النقاط.	 

10 دقائق

10 دقائق

مالحظات المعلم

..............................................
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..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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نشاط 3

هدف النشاط:

ا وتنازليًّا.	  ترتيب األعداد ضمن 3 منازل تصاعديًّ

 المواد واألدوات: 

بطاقات العد في 3 منازل. 

خطوات العمل:

يعطي الالعب األول التعليمات لزمالئه حول الترتيب المطلوب  ترتيب تصاعدي أو تنازلي.	 

يأخذ كل العب أربع بطاقات ويرتبها حسب المطلوب .	 

الفائز هو األسرع في ترتيب البطاقات حسب المطلوب.	 

نشاط 4

هدف النشاط:

تقريب األعداد ضمن 3 منازل إلى أقرب مئة.	 

 المواد واألدوات: 

بطاقات مكتوب عليها أعداد من 3 منازل من ورقة المصادر 3: أعداد ضمن 3 منازل.

خطوات العمل:

وزع الطلبة إلى مجموعات ثنائية. 	 

ضع علــى الطاولة مجموعــة البطاقات من ورقة المصــادر 3، ثم اطلب إلــى الالعب األول في 	 
المجموعة سحب بطاقة.

اطلب إلى الالعب الثاني تقريب العدد إلى أقرب مئة.	 

إذا كانت اإلجابة  صحيحة يكسب الالعب الثاني البطاقة، ويتبادل الالعبان األدوار.	 

الفائز من يجمع أكبر عدد من البطاقات في نهاية النشاط. 	 

5 دقائق

10 دقائق

مالحظات المعلم

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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أَْستَْكِشُف

أَتََعلَُّم 

تّى 900؟ دِّ حَ عَ عُ في الْ رَ َطْفالِ أَسْ أَيُّ األْ

ا  يًّ دِ دُّ تَصاعُ الْعَ

زيدُ 1)349348347346 دٍ يَ دَ لُّ عَ داتِ (كُ دُّ بِالْواحِ عَ الْ

زيدُ 10)376366356346 دٍ يَ دَ لُّ عَ راتِ (كُ شَ عَ دُّ بِالْ عَ الْ

زيدُ 100)646546446346 دٍ يَ دَ لُّ عَ ئاتِ (كُ دُّ بِاْلمِ عَ الْ

لِيًّا نازُ دُّ تَ  الْعَ

لِيًّا؟ نازُ تَ ا وَ يًّ دِ ئاتِ تَصاعُ مِ الْ ، وَ راتِ شَ عَ الْ ، وَ داتِ دُّ بِالْواحِ يْفَ أَعُ ُث: كَ أَتََحدَّ

ةَ  لَ نْزِ مَ ظُ الْ أُالحِ

. نَةَ لَوَّ مُ الْ
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

اتِ  رَ الْعَشَ ، وَ داتِ دُّ بِالْواحِ أَعُ
لِيّا. نازُ تَ ا وَ يًّ دِ ئاتِ تَصاعُ الْمِ وَ دُ مَ سٌأَحْ يْسُفارِ مَ

300
301
302
303
 ...

310
320
330
340
...

300
400
500
600
التعلم القبلي: ...

العد بالواحدات والعشرات ضمن منزلتين.	 

إيجاد القيمة المنزلية لرقم في عدد معًطى ضمن ثالث 	 
منازل.

التهيئة1

ا بشكل جماعي بدًءا من 	  يعد الطلبة بالعشرات تصاعديًّ
أعداد مختلفة. 

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المسألة في فقرة )أستكشف( ثم 	  وجِّ
اسألهم: 

 مــا مقدار الزيادة  في العد لــكل من ميس وفارس  	
وأحمــد؟ ميس مئــات، فارس عشــرات، أحمد 

واحدات.

 أيهم ســيصل أواًل للعدد 900؟ ولمــاذا؟ ميس؛  	
ألنها تعد بالمئات.

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

المجال العاطفي ال يقــل أهمية عن المجال المعرفي 	 
فــال تقل ألحد مــن الطلبــة إجابتك خاطئــة بل قل 
)اقتربــت من اإلجابة الصحيحة، من يســتطيع إعطاء 
إجابة أخرى( أو إن شــئت فقل )هذه إجابة صحيحة 

لغير هذا السؤال(.

نتاجات الدرس:

العد بالواحدات والعشرات والمئات 	 
ا وتنازليًّا ضمن 3 منازل. تصاعديًّ

1
الدرس

المفاهيم العابرة للمواد  

د المفاهيم العابــرة للمواد حيثما وردت في كتاب الطالب أو كتاب التمارين. ففي  أكِّ
ســؤال فقرة )أستكشــف(، وجه الطلبة إلى أهمية التأمل والتساؤل؛ إلصدار الحكم 

المناسب لموقف معين.
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التدريس3

اكتب على الســبورة األعداد الموجودة في الصف األول من فقــرة )أتعّلم(: واطلب إلى  الطلبة 	 
قراءتها من اليسار إلى اليمين، ثم  اسأل الطلبة:

 ما المنزلة التي تتغير في مجموعة األعداد في الصف األول عند قرائتها؟ اآلحاد 	
 هل تزداد قيمة األعداد أم تتناقص ؟ تزداد 	
 ما مقدار الزيادة؟ واحد كل مرة. 	
وضح للطلبة أنه عندما تزداد قيمة األعداد بمقدار واحد كّل مرة فإّن هذا يســمى العد بالواحدات 	 

ا. تصاعديًّ
اطلب إلى الطلبة  قراءة األعداد مرة أخرى من اليمين إلى اليسار، ثم اسألهم:	 
 ما المنزلة التي تتغيرعند قراءة  الصف األول من اليمن إلى اليسار؟ اآلحاد. 	
 هل تتزايد األعداد أم تتناقص؟ تتناقص. 	
وّضح للطلبة أّنه عندما تتناقص قيمة األعداد بمقدار واحد كّل مرة فَإن هذا يسمى العد بالواحدات 	 

تنازليًّا.
ا وتنازليًّا من خالل مجموعة األعداد في 	  ْم بأســلوب مشــابه مفهوم العّد بالعشــرات تصاعديًّ َقدِّ

ا  ْم مفهوم العد بالمئات تصاعديًّ الصــف الثاني.واخيًرا من مجموعة األعداد في الصف الثالث قدِّ
وتنازليًّا.

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقَّق من فهمي(، واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 6 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة(، واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم :	  وجِّ

ما المنزلة التي طرأ عليها تغير ؟ العشرات 	

هل العّد تصاعدي أم تنازلي ؟ تنازلي 	
كيف أجد األعداد المفقودة ؟ إجابة ممكنة: بمالحظة المنزلة التي تتغير.	 
ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ

من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

خط  اســتخدام  يمكــن  إرشــاد: 

المستوى  ذوي  الطلبة  لمساعدة  األعداد 
المتوســط ودون المتوســط، أو كتابــة 
ا؛  األعداد على بطاقــات وترتيبها عموديًّ
لتحديد المنــازل الثابته والمتغيرة وإيجاد 
األعداد المفقودة، شجع الطلبة المتميزين 

على حل المسألة ذهنيًّا. 
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: طْلوبِ بِ الْمَ سْ ا بِحَ يًّ دِ دُّ تَصاعُ أَعُ

1    362, 363,     ,     ,    . ( داتِ (بِالْواحِ

2    528, 538,     ,     ,    . ( اتِ (بِالْعَرشَ

3    260, 360,     ,     ,    . ( ِئاتِ (بِاملْ

: طْلوبِ بِ الْمَ سْ لِيًّا بِحَ نازُ دُّ تَ أَعُ

4    127, 126,     ,     ,    . ( داتِ (بِالْواحِ

5    481, 471,     ,     ,    . ( اتِ (بِالْعَرشَ

6    730, 630,     ,     ,    . ( ِئاتِ (بِاملْ

أَُحلُّ الَْمْسألََة

: ةَ قودَ فْ مَ دادَ الْ َعْ تُبُ األْ  7 أَكْ  

    ,     , 354 , 344 ,     ,     .

 ، داتِ بِالْواحِ دَّ  عَ يْهِ الْ إِلَ ، ثُمَّ أَطْلُبُ  لَ نازِ نْ 3 مَ ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ لي عَ رُ لِطِفْ كُ أَذْ  : نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

دِ. دَ عَ نْ ذلِكَ الْ ا مِ ءً ا بَدْ يًّ دِ ئاتِ تَصاعُ مِ الْ ، وَ راتِ شَ عَ الْ وَ

2 
ُ
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��

364      365    366

548      558    568

460      560     660

125     124     123

461     451     441

530     430     330

374           364            334         324

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين. واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

اعــرض علــى الطلبة مجموعــة من األعــداد مرتبة 	 
ا أو تنازليًّا ، ثم اسألهم : تصاعديًّ

ا أم تنازليًّا؟ 	 هل األعداد مرتبة تصاعديًّ

ا مقدارالزيادة على المنازل؟  	

ناقش إجابات الطلبة.	 

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 1  من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين بوصفهما إثراًء لهم:

ا بـدءا بالعدد 645 	  إذا بـدأت العد بالعشـرات تصاعديًّ
وانتهيـت بالعـدد 755، فما األعداد  التي سـتذكرها؟

إلـى 	  ووصلـت  ـا  تصاعديًّ بالمئـات  العـد  بـدأت  إذا 
العـدد679 بعـد أربع أعـداد، فمـا العدد الـذي بدأت 

به؟ العـد 

تعليمات المشروع:

اطلـب إلـى الطلبـة البـدء بتحضـر المـواد واألدوات 	 
الالزمـة للمشـروع.

الختام6

إذا لزم األمر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

يــا بالواحــدات ثم بالعشــرات ثم  	  العــد تصاعدًّ
بالمئات بدًءا من العدد 235 .

 وصــف التغيرات التي تحدث لعــدد من 3 منازل  	
عند العد بدًءا منه تنازليًّا بالواحدات وبالعشــرات 

وبالمئات .
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التعلم القبلي: 

التمييز بين العدد الفــردي والعدد الزوجي من خالل 	 
تشكيل أزواج تمثِّل العدد.

التهيئة1

َيُعــدُّ الطلبة واحدات حتى العــدد 20 بحيث يصفقوا 	 
عند ِذْكر أي عدد من مضاعفات العدد 2 .

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

كم ثمن الثالجة؟ 472 ديناًرا 	

  هــل العــدد 472 عدد فــردي أم عــدد زوجي؟  	
تختلف اإلجابات

كيف عرفت؟ 	

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

نتاجات الدرس:

التمييز بين األعداد الزوجية واألعداد 	 
الفردية ضمن 3 منازل.

2
الدرس

24
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أَْستَْكِشُف

؟ دِيٌ رْ يٌّ أَمْ فَ جِ وْ دُ 472 زَ دَ عَ لِ الْ هَ

أَتََعلَُّم 

هُ 8 , 6 , 4 ,2 , 0  يًّا (even number) إِذا كانَتْ آحادُ جِ وْ دُ زَ دَ يَكونُ الْعَ

هُ 9 , 7 , 5 , 3 , 1 ا (odd number) إِذا كانَتْ آحادُ دِيًّ رْ دُ فَ دَ يكونُ الْعَ وَ

310309308307306305304303302301

320319318317316315314313312311

330329328327326325324323322321

340339338337336335334333332331

ها 8 ,6 ,4 ,2 ,0 َنَّ آحادَ ؛ ألِ يَّةٌ جِ وْ دادٌ زَ رِ أَعْ مَ َحْ نِ األْ ةُ بِاللَّوْ توبَ كْ مَ دادُ الْ َعْ األْ

ها 9 ,7 ,5 ,3 ,1 َنَّ آحادَ ؛ ألِ ةٌ دِيَّ رْ دادٌ فَ يَ أَعْ ، فَهِ قِ رَ زْ نِ األْ ةُ بِاللَّوْ توبَ كْ مَ دادُ الْ َعْ ا األْ أَمّ

ا؟ دِيًّ رْ يًّا أَمْ فَ جِ وْ دُ زَ دَ عَ دُ ما إِذا كانَ الْ دِّ يْفَ أُحَ ُث: كَ أَتََحدَّ
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

يَّةِ  جِ وْ دادِ الزَّ َعْ يْنَ األْ يِّزُ بَ أُمَ
. ةِ دِيَّ رْ دادِ الْفَ َعْ األْ وَ

دِيٌّ رْ دٌ فَ دَ يٌّ   	 عَ جِ وْ دٌ زَ دَ 	 عَ

472
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التدريس3

ل اللوحة الموجودة في فقرة )أتعلم( ثم اسألهم:	  وجه الطلبة الى تأمُّ

ما العدد في منزلة اآلحاد لألعداد  الملونة باألحمر؟ 8 , 6, 4 , 2 , 0  	

هل هذه األعداد زوجية أم فردية؟ زوجية 	

اكتب على السبورة العبارة : يكون العدد زوجيًّا إذا كان آحاده 8 , 6, 4 , 2 , 0 	 

ِم األعداد الفردية من خالل األعداد المكتوبــة باللون األزرق، ثم اكتب على 	  بطريقة مشــابهة قدِّ
ا إذا كان آحاده 9 , 7 , 5 , 3 , 1 السبورة العبارة: يكون العدد فرديًّ

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها:  

اكتب المصطلحات الجديــدة )عدد زوجي، عدد فردي( على بطاقات وألِصْقها على الســبورة 	 
ع الطلبة على استخدامها. وشجِّ

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقَّق من فهمي(، واطلْب إليهم حّل المسائل من 1 الى 8. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم :	  وجِّ

ما األرقام المكتوبة ؟ 4,3,7 	

ما الرقم المناسب لمنزلة المئات؟ 3 	

ما الرقم المناسب لمنزلة اآلحاد؟ 7   	

هل يوجد أكثر من عدد يحقق المطلوب؟ ال 	

ه الطلبة من ذوي المســتوى المتوسط ودون المتوســط إلى االستعانة بلوحة  إرشــاد: وجِّ

ع الطلبة  المتميزين على حل المسألة ذهنيًّا. المنازل؛ لتكوين العدد إذا واجهتهم صعوبة، وشجِّ

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي. 

التطبيق:

ضع أمام الطلبة مجموعة من البطاقات مقلوبًة تحمل 	 
أعداًدا فرديــة وأعداًدا زوجية، ويلتقط كل منهم بطاقة 
بالتناوب ويحتفظ بها إذا كانــت تحمل عدًدا زوجيًّا، 

ا. ويعيدها غير مقلوبة إذا كانت تحمل عدًد فرديًّ

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين بوصفهما إثراًء لهم:

اذكر 4 أعداد زوجية متتالية بدًءا من العدد 456 .	 

اذكر 4 أعداد فردية متتالية بدًءا من العدد 357 .	 

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

بماذا ينتهي العدد الزوجي؟ 	

اذكر 3 أعداد زوجية  	

بماذا ينتهي العدد الفردي؟ 	

اذكر 3 أعداد فردية. 	

25

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: يَّ جِ وْ دَ الزَّ دَ طُ الْعَ وِّ أُحَ
1    373, 487, 249, 682, 461

2    564, 879, 785, 661, 999

3    753, 346, 555, 906, 470

: دِيَّ رْ دَ الْفَ دَ طُ الْعَ وِّ أُحَ
4    246, 473, 170, 232, 174

5    370, 557, 274, 682, 466

6    963, 342, 772, 187, 605

دِ 798     ,     ,     دَ عَ نَ الْ ا مِ ءً تَتالِيَةٍ بَدْ يَّةٍ مُ جِ وْ دادٍ زَ ةَ أَعْ تُبُ ثَالثَ  7 أَكْ  

دِ 647     ,     ,     دَ عَ نَ الْ ا مِ ءً تَتالِيَةٍ بَدْ ةٍ مُ دِيَّ رْ دادٍ فَ ةَ أَعْ تُبُ ثَالثَ  8 أَكْ  

أَُحلُّ الَْمْسألََة

ةِ 7 , 3 , 4. قامِ الثَّالثَ َرْ مالِ األْ تِعْ نْ 400 بِاسْ ا أَقَلَّ مِ دِيًّ رْ ا فَ دً دَ نُ عَ وِّ : أُكَ دٍّ  9 تَحَ  

دادٍ  أَعْ إِلى  ها  نيفَ تَصْ يْهِ  إِلَ أَطْلُبُ  ثُمَّ   ، لَ نازِ مَ  3 نَ  مْ ا ضِ دادً أَعْ لي  لِطِفْ رُ  كُ أَذْ  : َمْنِزلِيٌّ نَشاٌط 

. ةٍ دِيَّ رْ ، أَوْ فَ يَّةٍ جِ وْ زَ
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أَتََعلَُّم 

 ، دٍ نْهُ بِواحِ لُّ عَ قِ يَ دٍ  دَ لِعَ  (just before) ُابِق دُ السّ دَ الْعَ وَ  ، دٍ يْهِ بِواحِ لَ زيدُ عَ يَ دٍ  دَ لِعَ  (just after) دُ التّالي دَ الْعَ

ما. يْنَهُ ، أيْ بَ فِ نْتَصَ عُ في الْمُ قَ يْنِ (between) يَ دَ دَ يْنَ عَ دُ بَ دَ الْعَ وَ

310 311 312 313 314

دُ التّالي دَ عَ الْ
دِ 313 دَ لِلْعَ

ابِقُ دُ السّ دَ عَ الْ
دِ 311 دَ لِلْعَ

نِ يْ دَ دَ عَ يْنَ الْ عُ بَ قَ يَ
 311, 313

دِ 500؟ دَ ابِقَ لِلْعَ دَ السَّ دَ عَ الْ ، وَ دَ التّالِيَ دَ عَ دُ الْ يْفَ أَجِ ُث: كَ أَتََحدَّ
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أَْستَْكِشُف

 ، احِ التُّفّ ةِ  مَ وْ كَ قَ  فَوْ ها  عَ مَ تي  الَّ ةَ  احَ التُّفّ ها  مَ تْ  عَ ضَ إِذا وَ
؟ احِ دُ التُّفّ دَ بِحُ عَ يُصْ مْ سَ فَكَ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

 ، دَ التالِيَ دَ اْلعَ ، وَ دَ السابِقَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ
. يْنِ دَ دَ يْنَ عَ صورَ بَ حْ دَ الْمَ دَ الْعَ وَ

ابِقُ	  دُ السّ دَ الْعَ
دُ التّالي	  دَ الْعَ
نِ	  يْ دَ دَ يْنَ عَ بَ

124
التعلم القبلي: 

ا وتنازليًّا ضمن ثالث منازل.	  العد بالواحدات تصاعديًّ

التهيئة1

حدد عدًدا ضمن 3 منازل :

ا.	  اطلب إلى الطلبة العد بالواحدات تصاعديًّ

صفق واطلب إلى الطلبة التوقف عن العد.	 

حدد عدًدا آخر، واطلــب إلى الطلبة العد بالواحدات 	 
تنازليًّا.

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المســألة في فقرة استكشف، ثم 	  وجِّ
اسألهم:

كم عدد التفاح في الكومة ؟ 124 	
كم تفاحة مع البنت ؟ 1 	
 عندما تضــع البنت التفاحة فوق الكومة كم يصبح  	

عدد التفاح ؟ 125
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة.	 

نتاجات الدرس:

كتابــة العدد التالي والعدد الســابق 	 
والعدد المحصور بين عددين ضمن 

3 منازل.

3
الدرس
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التدريس3

ارسم خط األعداد الموجود في فقرة )أتعّلم( على اللوح، ثم اسأل الطلبة:	 
هل العدد 310 يقع  قبل أم بعد العدد 311؟ قبل   	
هل العدد 310 يقل أم يزيد بواحد عن  العدد 311؟ يقل بواحد  	
أخبر الطلبة إلى أن العدد 310  يسمى العدد السابق للعدد  311	 
وجه الطلبة إلى أن العدد السابق لعدد ما يقل عنه بواحد ويقع قبله مباشرة )على يساره(.	 
وظِّف األسلوَب نفَسه لتقديم مفهوم العدد الواقع بين عددين، وكذلك مفهوم العدد التالي.	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها:  

د في أثناء الدرس وبشــكل متكرر على المصطلحات الجديدة ) العدد الســابق، العدد التالي، 	   أكِّ
بين عددين(، ويمكنك كتابتها على بطاقات وتثبيتها على جانب الســبورة، وتشجيع الطلبة على 

استخدامها.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 5 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلْب إليهم قراءَته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

كم الفرق بين العددين 220 و 210؟ 10 	

هل يمكن أن يكون العدد  210  العدد السابق للعدد 220؟ ال ،ألنه ال يقل عنه بواحد. 	

ما العدد السابق للعدد 220؟ 219  	

المفاهيم العابرة للمواد  

د أهميََّة التحليل وتقديم األدلة والبراهين؛ فهي إحدى المفاهيم  في سؤال 6 فقرة )أحّل المســألة(، أكِّ
العابرة للمواد. اطلب إلى الطلبة توظيف ما تعلموه خالل الدرس؛ لتقديم التبرير المناسب إلجاباتهم.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

راغِ: دَ التّالِيَ في الْفَ دَ الْعَ ، وَ ابِقَ دَ السّ دَ تُبُ الْعَ  1 أَكْ  

دُ التّالي دَ دُالْعَ دَ ابِقُالْعَ دُ السّ دَ الْعَ

   542   

   654   

   766   

   140   

: راغِ فَ يْنِ في الْ دَ دَ عَ يْنَ الْ واقِعَ بَ دَ الْ دَ عَ تُبُ الْ أَكْ

2    531,     , 533   3    899,     , 901

4    205,     , 207   5    878,     , 880

أَُحلُّ الَْمْسألََة

رُ إِجابِتي. رِّ ؟ أُبَ عَ خالِدٍ قُ مَ فِ لْ أَتَّ وَ 210، هَ دِ 220 هُ دَ ابِقَ لِلْعَ دَ السّ دَ عَ : إِنَّ الْ : يَقولُ خالِدٌ بْريرٌ  6 تَ  

دَ  دَ عَ رَ الْ كُ ذْ يْهِ أَنْ يَ ، ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَ لَ نازِ نْ 3 مَ ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ لي عَ رُ أَمامَ طِفْ كُ : أَذْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

. هُ ابِقَ لَ دَ السّ دَ اْلعَ ، وَ التّالِيَ

2 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

532       900

206       879

541       543

653       655

765       767

139       141

ال، ألن الفارق بين العددين 10 وليس 1

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ضع مجموعة من بطاقات األعداد في صندوق.	 

كلِّف طالًبا سْحَب بطاقة عشوائًيا، ثم ِذْكِر العدد السابق 	 
والعدد التالي للعدد الموجود على البطاقة.

ر اإلجراءات.	  كرِّ

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

عدد أقــل من 780 وأكبر من 760 ويختلف عن العدد 	 
التالي له في منزلتين، فما هذا العدد؟

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبــة البدء بتصميــم أداة مقارنة األداة، 	 
باالســتعانة بالخطوتيــن 2 و 3 من خطــوات تنفيذ 

المشروع.

الختام6

ع الطلبــة إلى مجموعــات ثنائيــة، بحيث يختار 	  وزِّ
الطالــب األول في المجموعة عدًدا، ثــم يجد زميله 
العدد الســابق له، ثــم يتبادلــون األدوار، وبعد ذلك 

يجدون العدد التالي.
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التعلم القبلي: 

قراءة األعــداد ضمن 3 منازل وتحديد القيمة المنزلية 	 
لكل رقم في العدد.

المقارنة بين األعداد ضمن منزلتين.	 

التهيئة1

اذكر عدًدا اقــل من 50 ثم اطلب إلــى كل طالب إن 	 
يكتب عًدا أكبر منه. 

ناقش بعض إجابات الطلبة.	 

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

كم المبلغ الذي مع أحمد ؟ 435 	

كم المبلغ الذي مع علي؟ 399 	

من معه عدد أكبر من النقود، أحمد أم علي ؟ أحمد 	

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

نتاجات الدرس:

مقارنــة األعــداد ضمــن  3 منازل 	 
باستخدام الرموز = , > , <

4
الدرس
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أَتََعلَُّم 

إذا  وَ  ، راتِ شَ عَ الْ نُ  أُقارِ إِنَّني  فَ ةً  يَ تَساوِ مُ ئاتُ  مِ الْ كانَتِ  إِذا  فَ  ، الً أَوَّ ئاتِ  مِ الْ ةِ  نَ قارَ بِمُ أُ  دَ أَبْ  : يْنِ دَ دَ عَ يْنَ  بَ نَ  أُقارِ يْ  لِكَ
. حادَ نُ اآلْ إِنَّني أُقارِ ، فَ ةً يَ تَساوِ راتُ مُ شَ عَ كانَتِ الْ

(less than) ْن رُ مِ غَ أَصْ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
2 7 3
4 5 9

ةٍ يَ تَساوِ يْرُ مُ ئاتُ غَ الْمِ
2 < 4

273 < 459

(greater than) ْن بَرُ مِ أَكْ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 8 1
4 6 2

ةٌ يَ تَساوِ ئاتُ مُ مِ الْ
ةٍ يَ تَساوِ يْرُ مُ راتُ غَ الْعَشَ

8 > 6

481 > 462

(equal to)  يُساوي

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
5 9 8
5 9 8

ةٌ يَ تَساوِ ئاتُ مُ مِ الْ
ةٌ يَ تَساوِ راتُ مُ شَ عَ الْ وَ

ةٌ يَ تَساوِ حادُ مُ اآلْ وَ
 598 = 598

؟ لَ نازِ نَ 3 مَ مْ يْنِ ضِ دَ دَ يْنَ عَ نُ بَ يْفَ أُقارِ ُث: كَ أَتََحدَّ

أَْستَْكِشُف

؟ لِيٌّ دُ أَمْ عَ مَ نَ النُّقودِ، أَحْ بَرُ مِ دٌ أَكْ دَ هُ عَ عَ نِ الَّذي مَ مَ
أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

لَ  نازِ نَ 3 مَ مْ دادَ ضِ َعْ نُ األْ أُقارِ
موزَ > ، = ، <   الً الرُّ مِ تَعْ سْ مُ

نْ  	  بَرُ مِ أَكْ
نْ 	  رُ مِ غَ أَصْ
يُساوي 	 

دُ مَ لِيُّأَحْ عَ

435399
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التدريس3

ل لوحة المنازل التي على اليمين في فقرة )أتعلم( ثم اسألهم:	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ

 هل منزلة المئات للعدد 273 أكبر أم أصغر أم تساوي منزلة المئات للعدد 459؟ أصغر 	

أخبــر الطلبة أنه إذا كانت منزلة المئات لعدد أقل من منزلة المئات لعدد آخر، فإن العدد الذي فيه 	 
منزلة المئات أقل هو األصغر.

ل لوحة المنازل التي في الوسط في فقرة )أتعلم( ثم اسألهم:	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ

 هل منزلة المئات للعدد 481 أكبر أم أصغر أم تساوي منزلة المئات للعدد 462؟ تساوي 	

 هل منزلة العشرات للعدد 481 أكبر أم أصغرأم تساوي منزلة العشرات للعدد 462؟ أكبر 	

أخبر الطلبة أنه إذا تســاوت منزلة المئات لعددين، وكانت منزلة العشرات غير متساوية فإّن العدد 	 
الذي منزلة عشراته أكبرسيكون أكبر من العدد اآلخر.

بيِّن للطلبة أنه لتحديد العدد األكبر أو األقل بين عددين نبدأ بالمقارنة بمنزلة المئات، ثم العشرات 	 
فاآلحاد. 

ل لوحة المنازل التي على اليســار في فقرة )أتعلم( ثــم بيِّن لهم أّن العددين 	  ــه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
يتساوياِن إذا كانت منازلُهما جميُعها متساويًة.

لتثبيت المفهوم في أذهان الطلبة، اذكر لهم أمثلة ُأخرى لمقارنة عددين ضمن 3 منازل.	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها: 

د اثناء الدرس وبشكل متكرر على المصطلحات الجديدة )أكبر من، أصغر من، يساوي( ، ويمكنك  أكِّ
كتابتها على بطاقات وتثبيتها على جانب السبورة، وتشجيع الطلبة على استخدامها.

التدريب4

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 10. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبَة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

هل العدد 468 أصغر أم أكبر من العدد486 ؟ أصغر 	

في أي الفترتين كان عدد زوار المتحف أقل؟ الفترة المسائية 	

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

المفاهيم العابرة للمواد  

ـد المفاهيـم العابـرة للمـواد حيثمـا وردت  أكِّ
فـي كتـاب الطالـب أو كتـاب التماريـن. ففـي 
ز الوعي  سـؤال 11 فقـرة )أحّل المسـألة(، عـزِّ
الوطنـي لـدى الطلبـة بإخبارهم عـن المتحف 
الوطني األردنـّي )متحف األردن(؛ فهو متحفنا 
الوطنـي الـذي يقـع فـي منطقـة رأس العيـن، 
قلـب مدينـة عّمـان، حيـث يعـرض المتحـف 
تـراَث المملكة األردنّيـة الهاشـمّية الحضاريَّ 
والتاريخـي، ويعـدُّ مركـًزا وطنيًّا شـاماًل للعلم 
والمعرفـة، إْذ يعكس تاريـخ األردّن وحضارته 

بأسـلوب تعليمـّي مبتكر.
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق: 

اكتــب األرقــام 9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0 علــى 	 
السبورة.

ن عدًدا من 3 منازل، ثم 	  اطلب إلى كل طالــب أن يكوِّ
يقارنه مع عدد زميله. 

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 2 من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

كّون مــن األرقام 8 ,5 ,9 عددين، بحيث يكون األول 	 
أكبــر من الثاني، ثم كــّون عدًدا ثالًثــا بحيث يقع بين 

العددين من األرقام نفِسها.

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبة عرض نموذج المشروع الخاص بهم 	 
أمــام الصف، ثم اطلب إليهم كتابة أعداد  من 3 منازل 

على 10 بطاقات، والمقارنة بينها مستخدمين األداة.

اطلب إلى الطلبة تكرار التجربة باختيار أعداد أخرى.  	 

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

 أي العدديــن اآلتييــن أكبــر: 365 ، 356؟ كيف  	
عرفت؟ 

أي منزلة تحدد العدد األكبر أو األصغر؟ 	

29

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

تُبُ > أَوْ <  أَوْ = في  : أَكْ

1    436  463   2    291  294

3    350  350   4    394  295

5    767  676   6    982  992

7    457  475   8    861  97

9    501  379   10    461  461

أَُحلُّ الَْمْسألََة

إِذا  فَ  . سائِيَّةٍ مَ وَ  ، يَّةٍ باحِ صَ يًّا:  مِ وْ يَ يْنِ  تَ تْرَ فَ في  هُ  ارَ وَّ زُ نِيُّ  دُ ُرِ األْ طَنِيُّ  وَ الْ فُ  تْحَ مُ الْ بِلُ  تَقْ سْ  11  يَ  

سائِيَّةِ  مِ ةِ الْ تْرَ فَ بَلَ في الْ تَقْ ، ثُمَّ اسْ يَّةِ باحِ ةِ الصَّ تْرَ فَ ا في الْ امِ 486 زائِرً َيّ دِ األْ بَلَ في أَحَ تَقْ اسْ
؟  فِ أَقَلَّ تْحَ مُ ارِ الْ وّ دُ زُ دَ يْنِ كانَ عَ تَ تْرَ فَ ا؛ فَفي أَيِّ الْ هِ 468 زائِرً سِ مِ نَفْ يَوْ نَ الْ مِ

رَ  كُ ذْ يَ أَنْ  يْهِ  إِلَ أَطْلُبُ  ثُمَّ   ، لَ نازِ مَ ثَالثِ  نْ  مِ ا  نً وَّ كَ مُ ا  دً دَ عَ لي  طِفْ أَمامَ  رُ  كُ أَذْ  : َمْنِزلِيٌّ نَشاٌط 

رُ ذلِكَ . رِّ أُكَ ، وَ نْهُ ر أَقَلَّ مِ أُخْ نْهُ وَ بَرَ مِ ا أَكْ دادً أَعْ
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الفترة المسائية
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

لَ  نازِ نَ 3 مَ مْ دادَ ضِ َعْ تِّبُ األْ أُرَ
لِيًّا. نازُ تَ ا، وَ يًّ دِ تَصاعُ

أَْستَْكِشُف

. مْ هِ قامِ بِ أَرْ سْ تسابِقيَن بِحَ مُ بَةَ الْ لَ تِّبُ الطَّ أُرَ

أَتََعلَُّم 

.( رِ غَ َصْ بَرِ إِلى األْ َكْ نَ األْ لِيًّا (مِ نازُ ) أَوْ تَ بَرِ َكْ رِ إِلى األْ غَ َصْ نَ األْ ا (مِ يًّ دِ تَها تَصاعُ كِتابَ تَها وَ نَ قارَ ني مُ عْ دادِ يَ َعْ تيبُ األْ رْ تَ

دادِ 397 , 592 , 536  َعْ تيبِ األْ دادِ: لِتَرْ َعْ طِّ األْ دامِ خَ تِخْ تيبُ بِاسْ ةُ 1:  التَّرْ الطَّريقَ
. مينِهِ لى يَ تي عَ دادِ الِّ َعْ نَ األْ رُ مِ غَ طِّ أَصْ لى يَسارِ الْخَ تي عَ دادُ الَّ َعْ دادِ، فَاألْ َعْ طَّ األْ مُ خَ دِ تَخْ أَسْ

400

397 536 592

450 500 550 600

و:  592 , 536 , 397. ا هُ يًّ دِ تيبُها تَصاعُ رْ تَ : 397 , 536 , 592. وَ وَ لِيًّا هُ نازُ دادِ تَ َعْ تيبُ األْ رْ ، تَ نْ إِذَ

نُ  دادَ أُقارِ َعْ تِّبَ األْ يْ أُرَ : كَ لِ نازِ ةِ الْمَ حَ دامِ لَوْ تِخْ تيبُ بِاسْ ةُ 2:  التَّرْ الطَّريقَ
حادِ.  ، فَاآلْ راتِ شَ عَ ، فالْ ئاتِ مِ نَ الْ ا مِ ءً ها بَدْ لِيَّةِ لَ نْزِ مَ يَمِ الْ قِ يْنَ الْ بَ

. رُ غَ َصْ دُ األْ دَ عَ وَ الْ دُ 392 هُ دَ عَ الْ بَرُ وَ َكْ دُ األْ دَ عَ وَ الْ 486 هُ

486, 468, 392 : وَ لِيًّا هُ نازُ دادِ تَ َعْ تيبُ األْ رْ ، تَ نْ إِذَ

دادِ؟ َعْ تيبِ األْ لِيَّةَ لِتَرْ نْزِ مَ ةَ الْ قيمَ مُ الْ دِ تَخْ يْفَ أسْ ُث: كَ أَتََحدَّ

317 307 371

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 6 8
3 9 2
4 8 6

التعلم القبلي: 

قراءة األعــداد ضمن 3 منازل وتحديد القيمة المنزلية 	 
لكل رقم في العدد.

المقارنه بين عددين ضمن 3 منازل.	 

التهيئة1

حدد للطلبــة 3 أرقــام، واطلب  إليهــم تكوين أكبر 	 
ن من 3 منازل  عدد ممكــن وأصغر عدد ممكن مكــوَّ

باستخدامها جميعها.

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المســألة في فقرة )أستكشف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

 ما رقم الالعب االول؟ 317 	

 ما رقم الالعب الثاني؟ 307 	

 ما رقم الالعب الثالث؟ 371 	

 ما أكبر هذه األعــداد؟ وما أصغرها؟ األكبر 371،  	
واألصغر 307

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة.	 

نتاجات الدرس:

ترتيــب األعــداد ضمــن 3 منازل 	 
ا وتنازليًّا. تصاعديًّ

5
الدرس

المفاهيم العابرة للمواد  

كتـاب  أو  الطالـب  كتـاب  فـي  للمـواد حيثمـا وردت  العابـرة  المفاهيـم  ـد  أكِّ
ز الوعـي الصحـّي لـدى الطلبة  التماريـن. ففـي سـؤال فقـرة )أستكشـف(، عـزِّ
بإخبارهـم أهمّيَة التمرينـات الرياضية، ومن أمثلتها ركـوُب الدراجات الهوائّية.
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التدريس3

ا أو تنازليًّا: الترتيب باســتخدام خط 	  وضح للطلبة أن هنــاك طريقتين لترتيب األعــداد تصاعديًّ
األعداد، والترتيب باستخدام لوحة المنازل.

ارسم خط األعداد في فقرة )أتعلم( على السبورة، ثم عين األعداد الثالثة المطلوب ترتيبها عليه، 	 
ووضح للطلبة أن األعداد التي على اليسار أصغر من األعداد التي على اليمين، ثم اكتب الترتيب 

التصاعدي والتنازلي لألعداد.

ناقش الطلبة في طريقة ترتيب األعداد باســتخدام لوحة المنازل، وذلــك بتمثيل األعداد الثالثة 	 
فــي فقرة أتعلم الثانية في اللوحة، ثم المقارنة بين القيم المنزلية لها بدًءا من المئات أوالً؛ لتحديد 

العدد األكبر فالعشرات وأخيًرا اآلحاد، ثم اكتب الترتيب التصاعدي والتنازلي لألعداد.

ْدهم بورقة المصادر4 : خط أعداد فارغ،  ثم اكتب 3 أعداد 	  ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية، وزوِّ وزِّ
ا وتنازليًّا باستعمال خط األعداد. مختلفة على اللوح، واطلب إلى المجموعات ترتيبها تصاعديًّ

ا وتنازليًّا 	  اكتــب ثالثة أعداد مختلفة من 3 منازل على بطاقات، واطلب إلى الطلبة ترتيبها تصاعديًّ
باستخدام لوحة المنازل.

ْم مع طلبتك لوحة منازل من المواد المتوافرة في البيئة؛ الستخدامها في حل المسائل. إرشاد:  صمِّ

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 6 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال الموجود في فقرة )أحّل المسألة( واطلْب إليهم قراءَته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

كم ملصًقا مع سميرة؟  245 	

كم ملصًقا مع أختها؟ 178 	

كم ملصًقا مع أخيها؟ 185 	

من معه العدد األكبر من الملصقات ؟ سميرة 	

من معه العدد األقل من الملصقات ؟ أختها 	

ما الترتيب التنازلي لعدد البطاقات؟ 245,185,178  	
ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ

من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

ا: يًّ دِ دادَ تَصاعُ تِّبُ األعْ أُرَ
1    645, 656, 234      ,     ,    

2    456, 678, 498      ,     ,    

3    707, 689, 801      ,     ,    

لِيًّا: نازُ دادَ تَ تِّبُ األعْ أُرَ
4    788, 687, 768      ,     ,    

5    456, 656, 487      ,     ,    

6    811, 910, 888      ,     ,    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

عَ  مَ ا، وَ قً لْصَ تِها 178 مُ عَ أُخْ مَ نًا، وَ لَوَّ ا مُ قً لْصَ ةَ 245 مُ ميرَ عَ سَ  7  مَ  

لِيًّا. نازُ لْصقاتِ تَ مُ دَ تِلْكَ الْ دَ تِّبُ عَ ا. أُرَ قً لْصَ أَخيها 185 مُ

ا،  يًّ دِ تيبَها تَصاعُ رْ يْهِ تَ أَطْلُبُ إِلَ تْر، وَ نْتِمِ تِنا بِالسَّ رَ لي بِأَطْوالِ أَفْرادِ أُسْ بِرُ طِفْ : أُخْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

. تيبِ راءاتِ التِّرْ ا إِجْ حً ضِّ وَ مُ

2 
ُ
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��

234     645    656

456     498    678

689     707    801

788    768     687

656    487     456

910    888     811

245  ,  185  ,  178

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

اعرض 5 بطاقــات عليها أعداد ضمــن 3 منازل غير 	 
ا، ثم  مرتبة ، واطلب إلى أحد الطلبــة ترتيبها تصاعديًّ

اسأل بقية الطلبة :

هل ترتيبه صحيح؟ وكيف رتبها؟ 	

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 3 من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

األعداد اآلتية جميعها مرتبًة باســتثناء عدد واحد، فما 	 
هو؟ 399 ,451 ,954 ,453

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

كيف ترتب مجموعة من األعداد؟ 	

 إذا كنت تســتطيع مقارنة عدديــن فأنت قادر على  	
ترتيب 5 أعداد. ما رأيك بهذا القول 
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التعلم القبلي: 

ــا وتنازليًّا ضمن 	  بالعشــرات والمئات تصاعديًّ العد 
3 منازل.

التهيئة1

اكتب على اللوح عدًدا من منزلتين، واطلب إلى الطلبة 	 
حصره بين عددين من مضاعفات العدد 10.

اكتب عدًدا من 3 منازل، واطلــب إلى الطلبة حصره 	 
بين عددين من مضاعفات العدد 100. 

ناقش إجابات الطلبة.	 

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

 كم ثمن المالبس ؟ 147  	

 إذا كان مع ميســون150 ديناًرا، فهل تكفي لشراء  	
المالبس؟ نعم

 إذا كان مع ميســون140 ديناًرا، فهل تكفي لشراء  	
المالبس ؟ ال

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

نتاجات الدرس:

تقريب األعداد إلى أقرب عشرة.	 

تقريب األعداد إلى أقرب مئة.	 

6
الدرس

32

 �ُ�ْ ���� �ُ�ْ �����ٍ
َ

��ِ�َ �ٍ�َ
َ

��َ �ِ�َ
ْ

�
َ
� �� �� ِ���ْ

َ ْ
�� 
ُ��

ْ
�

َ
��ٍ

َ
��ِ�َ �ٍ�َ

َ
��َ �ِ�َ

ْ
�

َ
� �� �� ِ���ْ

َ ْ
�� 
ُ��

ْ
�

َ
� 6

أَتََعلَُّم 

بِ 100؟ لَ إِلى أَقْرَ نازِ نْ 3 مَ ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ بُ عَ يْفَ أُقَرِّ ُث: كَ أَتََحدَّ

ا.  دينارً  147 بْلَغِ  بِمَ البِسَ  مَ يْسونَ  مَ ةُ  رَ أُسْ تْ  تَرَ اشْ
يْسونَ ؟ ةُ مَ رَ تْ أُسْ تَرَ ريبًا اشْ قْ ا تَ مْ دينارً بِكَ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

بِ 10 أو 100 رَ دادَ  إِلى أَقْ َعْ بُ األْ رِّ أُقَ

التَّقْريبُ	 

أَْستَْكِشُف

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

فُ نْتَصَ الْمُ

بَرَ ةٍ أَكْ رَ شَ بُ عَ ةٍ أَقَلَّأَقْرَ رَ شَ بُ عَ أَقْرَ

300 310 230 330 340 350 360 370 380 380 400

فُ نْتَصَ الْمُ

بَرَ ئَةٍ أَكْ بُ مِ ئَةٍ أَقَلَّأَقْرَ بُ مِ أَقْرَ

حادِ. ةِ اآلْ لَ نْزِ أَنْظُرُ إِلى مَ

لى. َعْ بُ إِلى األْ بَرَ أُقرِّ إِذا كانَتِ 5 أَوْ أَكْ

 . لِ فَ َسْ بُ إِلى األْ نْ 5 أُقَرِّ وإِذا كانَتْ أقَلَّ مِ

. راتِ شَ عَ ةِ الْ لَ نْزِ أَنْظُرُ إِلى مَ

لى. َعْ بُ إِلى األْ بَرَ أُقَرِّ إِذا كانَتْ 5 أَوْ أَكْ

 . لِ فَ َسْ بُ إِلى األْ نْ 5 أُقَرِّ وإذا كانَتْ أَقَلَّ مِ

. هُ عَ لُ مَ لُ التَّعامُ هُ دٍ يَسْ دَ دِ إِلى عَ دَ عَ ييرِ الْ لُ التَّقْريبَ (rounding)؛ لِتَغْ مِ تَعْ أَسْ

بِ 10: رَ التَّقْريبُ إِلى أَقْ

بِ 100: رَ التَّقْريبُ إِلى أَقْ
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التدريس3

ح للطلبة أّن تقريب األعداد هو تغييرها ألعداد يسهل التعامل معها عند إجراء عمليات الجمع 	  وضِّ
والطرح، وفي المسائل الحياتية.

بيِّن للطلبــة أّن تقريب عدد ألقرب 10 يعني إيجاد أقرب عدد من مضاعفات الـ 10 لذلك العدد. 	 
اســتخدم خط األعداد واأللوان لتحديد المنزلة المراد التقريب إليها، ثم اطلب إلى الطلبة النظر 
ب العدد لألعلى، وإذا كان  ح لهم أنه إذا كان 5 أو أكبر فإّننا نقرِّ إلــى الرقم في منزلة اآلحاد، ووضِّ

أقل من 5 فإّننا نقّرب العدد لألسفل.

م التقريــب ألقرب 100، موضًحا للطلبة أن تقريــب عدد ألقرب 100 يعني 	  بأســلوٍب ُمماثل قدِّ
إيجــاد أقرب عدد من مضاعفات الـ 100 لذلك العدد، ثــم اطلب إلى الطلبة النظر إلى الرقم في 
منزلة العشرات، إذا كان 5 أو أكبر فإننا نقرب العدد لألعلى، وإذا كان أقل من 5 فإننا نقرب العدد 

لألسفل.

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 12. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبَة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

ما العدد المراد التقريب اليه؟ 500 	

ما أقل عدد عند تقريبه الى أقرب 100 سيكون 500؟ 450 	

إرشــاد:   وجه الطلبة ذوي المســتوى المتوســط ودون المتوســط  الى االستعانة بخط 

ع الطلبة المتميزين  األعداد؛ لتحديد األعداد التي ســيكون تقريبها ألقرب 100 هو 500 . شــجِّ
على حل المسألة ذهنيًّا من دون استعمال خط األعداد.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق: 

اكتــب األرقــام 8 ,5 ,3 على الســبورة  واطلب إلى 	 
الطلبة  كتابة األعــداد جميعها التي يمكن تكوينها من 
نة من 3 منازل، ثم تقريب كل عدد  هذه األرقام والمكوَّ
ع الطلبة على تنفيذ تحديات  منها ألقرب 100، شــجِّ

مشابهة. 

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 4 من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

اذكر 5 أعــداد عند تقريبها إلى أقرب 10 أو إلى أقرب 	 
100 سيكون  العدد 400. 

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

اذكر مواقف حياتية تستخدم فيها التقريب. 	

كيف تقّرب األعداد ؟ 	

لماذا نقّرب ألقرب 10 أو 100؟ 	

33

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

بِ 10: رَ تِيَةَ إِلى أَقْ دادَ اآلْ َعْ بُ األْ رِّ أُقَ

1    82       2    57     

3    821       4    508     

5    645       6    924     

بِ 100: رَ تِيَةَ إِلى أَقْ دادَ اآلْ َعْ بُ األْ رِّ أُقَ

7    823       8    574     

9    253       10    648     

11    192       12    461     

أَُحلُّ الَْمْسألََة

بُ إِلى 500. رَّ قَ دادٍ تُ تُبُ 5 أَعْ : أَكْ دِيُّ دَ سُّ الْعَ  13 الْحِ  

    ,     ,     ,     ,     

بِ  هُ إِلى أَقْرَ بَ رِّ قَ يْهِ أَنْ يُ أَطْلُبُ إِلَ ، وَ لَ نازِ نْ (3) مَ ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ لي عَ تارُ لِطِفْ : أَخْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

بِ (100).  (10)، ثُمَّ إِلى أَقْرَ
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80      60

820      510

650      920

800      600

300      600

200      500

501       502       503       504       499       498

يوجد أكثر من اجابة
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هيا بنا نلعب

المفهـــوم الرياضـــي:  مقارنـــة األعـــداد ضمـــن 

ــازل.  ــالث منـ ثـ

 المواد:

صندوق، بطاقات عليها أعداد ضمن 3 منازل، أقالم ملونة.

التعليمات:

ِه الطلبة إلى اللعبــة الخاصة بالوحدة والموجودة 	  وجِّ
في كتاب الطالب.

اشرح لهم تعليمات اللعبة.	 

ع الطلبة إلى جموعات ثنائية.	  وزِّ

ْد كل مجموعة بأدوات اللعبة.	  زوِّ

ن أكبر عدد من الفراشات.	  يفوز الطالب الذي يلوِّ

م المســاعدة والدعم 	  راقب الطلبة في أثناء اللعب وقدِّ
لَمن يحتاج إليها.

2
الوحدة

34

َعْب َمًعا 
ْ
ل
َ
َعْب َمًعا ِلن
ْ
ل
َ
ِلن

أُلَوُِّن الَْفراشاِت

اْلَموادُّ واْألََدواُت:

 	. نْدوقٌ صُ

 	. لَ نازِ نَ 3 مَ مْ دادٌ ضِ يْها أَعْ لَ بَطاقاتٌ عَ

 	. نَةٌ لَوَّ أَقْالمٌ مُ

أَلَْعُب َمَع زَميلي َوأَتَباَدُل اْألَْدواَر َمَعُه

نِ زميلي. 	  وْ نْ لَ ا عَ تَلِفً خْ ا مُ نً وْ تارُ لَ أَخْ

 	. نْدوقِ نَ الصُّ بُ 3 بِطاقاتٍ مِ حَ أَسْ

ا.	  يًّ دِ تيبًا تَصاعُ رْ دادَ تَ َعْ تِّبُ األْ أُرَ

 	. ةً نُ فَراشَ وِّ ةً أُلَ حيحَ ؛ فَإذا كانَتْ إِجابَتي صَ لْتُ عَ ا فَ مّ رُ مِ عِبُ اآلخَ قُ الالّ قَّ تَحَ يَ

 	. راشاتِ فَ نَ الْ بَرَ مِ َكْ دَ األْ دَ عَ نُ الْ لَوِّ نْ يُ وَ مَ فائِزُ هَ الْ

بينَ عِ دُ الالّ دَ عَ

2
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: ةَ قودَ فْ دادَ الْمَ َعْ تُبُ األْ ا، ثُمَّ أَكْ يًّ دِ دُّ تَصاعُ أَعُ

1    352, 353,     ,      2    658, 668,     ,    

3    418, 518,     ,      4    743, 744,     ,    

: ةَ قودَ فْ دادَ الْمَ َعْ تُبُ األْ لِيًّا، ثُمَّ أَكْ نازُ دُّ تَ أَعُ

5    654, 644,     ,      6    876, 776,     ,    

: يْنِ دَ دَ يْنَ الْعَ دَ الْواقِعَ بَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

7    872,     , 874   8    899,     , 901

: دِيَّ رْ دَ الْفَ دَ طُ الْعَ وِّ  9 أُحَ  

132,  459,  807,  791,  640

: يَّ جِ وْ دَ الزَّ دَ طُ الْعَ وِّ  10 أُحَ  

675,  238,  435,  874,  311

354      355     678       688

618      718     745       746

634      624     676       576

873       900

اختبار نهاية الوحدة:

ِه الطلبَة إلى اختبار نهاية الوحدة واطلْب إليهم حّل 	  وجِّ
المســائل من 1 إلى 15 بشكل فردي. اختر اإلجابات 
م  غير الصحيحة، وناقشها مع الصف، وبيِّن الخطأ وقدِّ

الصواب.

ع الطلبة إلى مجموعات رباعية.	  وزِّ

المجموعات، 	  الدولية على  ع أســئلة االختبارات  وزِّ
بحيث تحّل كل مجموعة سؤااًل مختلًفا أو سؤالين.

كلِّــْف طالًبا مــن كل مجموعة َعــْرَض إجابتهم أمام 	 
الصف.

م لهم الدعم والتغذية الراجعة.	  تابِِع الطلبة وقدِّ
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تُبُ > أَوْ < أَوْ = في  : أَكْ ، وَ يْنِ دَ دَ لِّ عَ يْنَ كُ نُ بَ أُقارِ

11    807  901   12    378  369

ا: يًّ دِ دادَ تَصاعُ َعْ تِّبُ األْ أُرَ
13    848, 834, 843.     ,     ,    

رُ إِجابِتي. رِّ دارِ 10؟ أُبَ قْ نْ 350 بِمِ لُّ عَ قِ هُ  الَّذي يَ سُ وَ نَفْ دارِ 100، هُ قْ لى 235 بِمِ زيدُ عَ دُ الَّذي يَ دَ عَ لِ الْ  14 هَ  

؟ قاتٌ أَقَلُّ لْصَ ما مُ هِ يْ دَ ما لَ نْهُ نْ مِ ا، فَمَ قً لْصَ تِها 218 مُ لَد أُخْ نًا، وَ لَوَّ ا مُ قً لْصَ نى 212 مُ  15 لَد مُ  

ْولِيَِّة تَْدريٌب َعلى اْالْخِتباراِت الدَّ

: وَ دَ 428، هُ عْ أْتي بَ دَ الَّذي يَ دَ عَ إِنَّ الْ ، فَ ئاتِ مِ ا بِالْ يًّ دِ دِّ تَصاعُ عَ نْدَ الْ  16 عِ  

  228   328   528   438

: وَ دِ 574، هُ دَ ابِقُ لِلْعَ دُ السّ دَ عَ  17 الْ  

  572   573   575   567

: دِيٌّ رْ دٌ فَ دَ تِيَةِ عَ دادِ اآلْ َعْ  18 أَيُّ األْ  

  356   524   961   710

هُ في  : عُ ضْ كِنُ وَ مْ تِيَةِ يُ دادِ اآلْ َعْ  19 أَيُّ األْ  

386 <  < 521

  623   528   410   297

<      >

834        843       848

ال، العدد االول 335 والعدد الثاني 340
منى
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راغٍ: لِّ فَ ئاتِ في كُ دَ الْمِ دَ عَ ، وَ راتِ دَ الْعَشَ دَ عَ ، وَ داتِ دَ الْواحِ دَ تُبُ عَ أَكْ

1    400 = 
ئاتٌ مِ

   
راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   = =  2    700 = 

ئاتٌ مِ
   

راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   = =

3    300 = 
ئاتٌ مِ

   
راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   = =  4    200 = 

ئاتٌ مِ
   

راتٌ  شَ عَ
   

داتٌ   واحِ
   = =

: لِماتِ قامِ أَوْ بِالْكَ َرْ دٍ بِاألْ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ

       : ثَمانونَ ةٌ وَ بْعَ سَ ئَةٍ وَ مِ  6 ثَالثُ               :706 5   

             :492 8           : رَ شَ ةَ عَ ثَالثَ ئَةٍ وَ مِ سُ مْ  7 خَ  

: ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ ورَ دٍ بِالصّ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ

9    604 =    +    +     10    531 =    +    +   

11    187 =    +    +     12    777 =    +    +   

. ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ ورَ هارِ بِالصّ دَ األَزْ دَ . أَكتُبُ عَ ةً رَ هْ ةِ 251 زَ ديقَ  13 في الحَ  

   4          40         400

600     0        4    500     30     1

100     80      7    700    70       7

200 + 50 + 1

   7          70         700

   3          30         300

387

513

   2          20         200

سبعمئة وستة

أربعمئة وإثنان وتسعون

اســتعن باألســئلة التراكميــة لمراجعــة المفاهيــم 	 
والمهارات الرياضّيــة التي تعلَّمها الطلبة في وحدات 
سابقة والمرتبطة بنتاجات هذه الوحدة. تساعد األسئلة 
التراكمية الطلبة على الربــط بين أفكار وموضوعات 

تعلموها في أوقات متباعدة.

اطلْب إلى الطلبة حلَّ األسئلة التراكمية واجًبا منزليًّا، 	 
ثم ناِقشهم في الحلول في الحصة القادمة.
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: بَّعاتِ رَ بَةَ في الْمُ ناسِ دادَ الْمُ َعْ تُبُ األْ أَكْ

372

381 382 383

392

1   3   

429

2   

235

دادِ في ما يأْتي: َعْ لى األْ أَ عَ رَ ييرَ الَّذي طَ تُبُ التَّغْ أَكْ

 4 304 إِلى 294  10  

 6 332 إِلى 232   5 482 إِلى 483     

 8 201 إِلى 191   7 900 إِلى 899     

دُ الَّذي  دَ عَ دِ 792 . فَما الْ دَ عَ لَتْ إِلى الْ صَ تّى وَ ، حَ زاتٍ فْ بَعِ قَ دَ أَرْ عْ بَ ا، وَ يًّ دِ ئاتِ تَصاعُ مِ دَّ بِالْ عَ أَتْ جيهانُ الْ  9  بَدَ  

دَّ بِهِ؟ عَ أَتِ الْ بَدَ

أَتِ  دُ الَّذي بَدَ دَ عَ دِ 380 . فَما الْ دَ عَ لَتْ إِلى الْ صَ تّى وَ ، حَ زاتٍ فْ لِيًّا 5 قَ نازُ راتِ تَ شَ عَ دَّ بِالْ عَ ةُ الْ أَتْ أَميرَ  10  بَدَ  

دَّ بِهِ ؟ عَ الْ

ها؟  رُ كُ أَذْ تي سَ دادُ الَّ َعْ نْ 179 إِلى 779 فَما األْ ئاتِ مِ مِ دَّ بِالْ عَ أْتُ الْ  11 إِذا بَدَ  

225 419
236 430234 428

279, 379, 479, 579, 679

245 439

أكثر بـ   1         أقل بـ 100

أقل بـ   1         أقل بـ    2

392

430

PB 13

ها
َرَنُت

قا
َوُم

ِد 
دا

َألْع
ُب ْا

تي
َتْر

:2
ُة 

ْحَد
لَْو

ا

أْتي: ةَ في ما يَ دِيَّ رْ دادِ الْفَ َعْ نَ األْ يَّةِ مِ جِ وْ دادَ الزَّ َعْ يِّزُ األْ أُمَ

1    376 2    985 3    347

4    247 5    268 6    180 

ا: دِيًّ رْ ا فَ دً دَ نَ عَ وِّ ُكَ ا في  ألِ مً قْ تُبُ رَ أَكْ

7    82  8    31  9    65 

يًّا: جِ وْ ا زَ دً دَ نَ عَ وِّ ُكَ ا في  ألِ مً قْ تُبُ رَ أَكْ

10    34  11    18  12    57 

قامِ 3 , 5 , 7 َرْ نَ األْ نْ 400 مِ ا أَقَلَّ مِ دِيًّ رْ ا فَ دً دَ نُ عَ وِّ  13 أُكَ  

نْ 768 ا مِ ءً تَتالِيَةٍ بَدْ يَّةٍ مُ جِ وْ دادٍ زَ تُبُ 5 أَعْ  14 أَكْ  

نْ 826  ا مِ ءً تَتالِيَةٍ بَدْ ةٍ مُ دِيَّ رْ دادٍ فَ تُبُ 5 أَعْ  15 أَكْ  

نِ 243 , 225 يْ دَ دَ عَ يْنَ الْ عُ بَ قَ تي تَ يَّةَ الَّ جِ وْ دادَ الزَّ َعْ تُبُ األْ  16 أَكْ  

نِ 732 , 716 يْ دَ دَ عَ يْنَ الْ عُ بَ قَ تي تَ ةَ الَّ دِيَّ رْ فَ دادَ الْ َعْ تُبُ األْ  17 أَكْ  

ُ
� ���ِ�ْ

َ
�

ْ
�� �ُ��َْ

َ ْ
���َ 

ُ
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�
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َ ْ
�� 2  �ُ�ْ ����

1,3,5,7,9  (أحد األرقام) 1,3,5,7,9 (أحد األرقام)

0,2,4,6,8 0,2,4,6,8 0,2,4,6,8

1,3,5,7,9 (أحد األرقام)

زوجي فردي فردي

فردي زوجي زوجي

375 , 357

770 ,772 ,774 ,776 ,778,

827 ,829 ,831 ,833 ,835

226 ,228, 230, 232 ,234 ,236 ,238, 240 ,242

717, 719 ,721, 723, 725 ,727 ,729 ,731

(أحد األرقام)(أحد األرقام)(أحد األرقام)
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ابِقَ في  : دَ السّ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

1     , 369 2     , 846

3     , 490 4     , 367

دَ التّالِيَ في  : دَ تُبُ الْعَ أَكْ

5    841 ,  6    373 , 

7    418 ,  8    826 , 

يْنِ في  : دَ دَ يْنَ الْعَ دَ الْواقِعَ بَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

9    655 ,  , 657 10    149 ,  , 151

: قودَ فْ دَ الْمَ دَ تُبُ الْعَ  11 أَكْ  

. ةٍ تَلِفَ خْ دادٍ مُ تُبُ 5 أَعْ ؟ أَكْ دُ دَ عَ نْهُ ، فَما ذلِكَ الْ تانِ عَ تَلِفَ خْ تانِ مُ لَ نْزِ هُ فيهِ مَ دُ التّالي لَ دَ عَ الْ ، وَ لَ نازِ نْ 3 مَ نٌ مِ وَّ كَ دٌ مُ دَ  12  عَ  

��

ّ

��� �ُ�َ�َ
ْ
���َ 

ُ
��ِ
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ْ
�� 3  �ُ�ْ ����

دُ التّالي   دَ دُالْعَ دَ ابِقُالْعَ دُ السّ دَ الْعَ
470

179

312

368            845

489          366

 842         374

          419              827

656              150

469       471
       180    181
310       311

739 ,359 ,249 ,109يوجد إجابات متعددة منها:
PB 15
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ا

تُبُ < أَوْ > أَوْ = في  : أَكْ

1    145  154 2    734  347 

3    629  629 4    289  298

أْتي: ا يَ مّ لٍّ مِ نْ كُ بِّرَ عَ ُعَ موزَ ألِ الرُّ قامَ وَ َرْ مُ األْ دِ تَخْ أَسْ

ةٍ   رَ شَ عَ ئَةٍ وَ نْ ثالثُمِ بَرُ مِ  5 سبعمئة أَكْ  

بْعينَ   سَ ئَةٍ وَ نْ ثَمانِمِ رُ مِ غَ ثَمانِيَةٌ أَصْ ئاتٍ وَ بْعُ مِ  6 سَ  

: ةً حيحَ ةَ صَ نَ قارَ لَ الْمُ عَ َجْ لَ في  ألِ نازِ نْ 3 مَ ا مِ دً دَ تُبُ عَ أَكْ

7    295 <  8    402 > 

 : يْنِ دَ دَ يْنَ الْعَ عُ بَ قَ ا يَ دً دَ تُبُ عَ أَكْ

9    348 ,  , 388 10    579 ,  , 597

يْسُ  ا، ثُمَّ أَعادَتْ مَ دً دَ نَ عَ وِّ ؛ لِتُكَ تيبِ 3 بِطاقاتٍ ةٍ بِتَرْ لَّ مرَّ نى  كُ تْ جَ ، قامَ نَ الْبِطاقاتِ ةٌ مِ موعَ جْ ميْسَ مَ نى وَ عَ جَ مَ

تيبِها: رْ لى تَ يْسَ عَ دُ مَ أْتي، أُساعِ ا يَ مّ لٍّ مِ ةً في كُ حيحَ ةَ صَ نَ قارَ لُ الْمُ عَ رَ يَجْ ا آخَ دً دَ نَ عَ وِّ ها؛ لِتُكَ سِ فْ تيبَ الْبِطاقاتِ نَ رْ تَ

11    625 <      12    192 >     

�ِ��ْ
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 <             >

 =            <

700 > 310

708<870

350 : إجابات متنوعة مثالً 580 : إجابات متنوعة مثالً

400 : إجابات متنوعة مثالً 168 : إجابات متنوعة مثالً

6         5         2 1          2         9
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: رِ غَ َصْ دِ األْ دَ عَ لى الْ عُ  عَ أَضَ بَرَ وَ كْ َ دَ األْ دَ عَ طُ الْ وِّ  1 أُحَ  

 382 , 493 , 181 , 832 , 259 , 157 , 195 , 358

ا: يًّ دِ تِيَةَ تَصاعُ دادَ اآلْ َعْ تِّبُ األْ  2 أُرَ  

لِيًّا: نازُ تِيَةَ تَ دادَ اآلْ َعْ تِّبُ األْ  3 أُرَ  

ا  يًّ دِ بَةً تَصاعُ تَّ رَ تُبُها مُ ، ثُمَّ أَكْ دَ دَ طُ هذا الْعَ وِّ ، أُحَ قْطْ ا فَ دً ا واحِ دً دَ دا عَ ا ما عَ يًّ دِ بَةٍ تَصاعُ تَّ رَ دادٍ مُ ةُ أَعْ سَ مْ فٍّ خَ لِّ صَ في كُ
: ةٍ حيحَ ةٍ صَ بِطَريقَ

4    832 , 835 , 849 , 825 , 853 

5    409 , 410 , 437 , 421 , 439 

ا  مّ مٍ مِ قْ لَّ رَ ا كُ مً دِ تَخْ سْ ا، مُ يًّ دِ بَةً تَصاعُ تَّ رَ دادُ مُ َعْ يْثُ تَكونُ األْ ، بِحَ بَّعاتِ رَ مُ ةَ في الْ قودَ فْ مَ قامَ الْ َرْ تُبُ األْ  6  أَكْ  

: طْ دةً فَقَ ةً واحِ رَّ أْتي مَ يَ

�ِ��ْ
َ ْ
�� �ُ���ْ

َ
� 5  �ُ�ْ ����

1      0    2       4         8      5              9      6

348   384  438   834

691       619          196    169

825 , 832 , 835 , 849 , 853

409 , 410 , 421 , 437 , 439
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بِ 10 رَ ريبِهِ إِلى أَقْ قْ نْدَ تَ فلِ عِ َسْ لى أَوِ األْ َعْ يِّنُ اِتِّجاهَ التَّقْريبِ إِلى األْ دادِ، ثُمَّ أُبَ َعْ طِّ األْ لى خَ دَ عَ دَ ثِّلُ الْعَ أُمَ

9080 6050

40307060

891   

 9080 6050

40307060

542   

بِ 100 رَ ريبِهِ إِلى أَقْ قْ نْدَ تَ لِ عِ فَ َسْ لى أَوِ األْ َعْ يِّنُ اِتِّجاهَ التَّقْريبِ إِلى األْ دادِ، ثُمَّ أُبَ َعْ طِّ األْ لى خَ دَ عَ دَ ثِّلُ الْعَ أُمَ

900800

500400

800700

600500

200100

400300

8583   

 900800

500400

800700

600500

200100

400300

5204   

بِ 10 : رَ تِيَةَ إِلى أَقْ دادَ اآلْ َعْ بُ األْ رِّ أُقَ

5    895 
بُ إِلى رَّ قَ تُ

     6    471 
بُ إِلى رَّ قَ تُ

    

بِ 100: رَ تِيَةَ إِلى أَقْ دادَ اآلْ َعْ بُ األْ رِّ أُقَ

7    430 
بُ إِلى رَّ قَ تُ

     8    875 
بُ إِلى رَّ قَ تُ

    

بِ 10 يُساوي 450 نْها إِلى أَقْرَ لٍّ مِ ريبِ كُ قْ يْثُ يَكونُ ناتِجُ تَ ، بِحَ لَ نازِ نَ 3 مَ مْ دادٍ ضِ تُبُ 4 أَعْ  9 أَكْ  

ريبُهُ إِلى 300؟ قْ كِنُ تَ مْ لَ يُ نازِ نَ 3 مَ مْ دٍ ضِ دَ بَرُ عَ  10 ما أَكْ  

�ٍ
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900        470

400        900

89

858

54

520

448, 449,451,452
349



مخطط الوحدة

عدد الحصصاألدوات الالزمةالمصطلحاتالنتاجاتاسم الدرس

1التهيئة لدراسة الوحدة

الدرس 1: جمع 
مضاعفات العشرة 

والمئة ذهنيا

جمع عدد من مضاعفات العشرة إلى عدد ضمن ثالث منازل 	 
ذهنيًّا.

جمع عدد  من مضاعفات المئة إلى عدد ضمن ثالث منازل 	 
ذهنيًّا.

قطع دينز أو بديل لها 	 
)نماذج مشابهة مرسومة 

على ورقة مقواة(.
ألواح صغيرة.	 

2

الدرس2: الجمع 
الذهني 

كرة 	 جمع عدد من منزلتين  إلى عدد ضمن ثالث منازل ذهنيًّا.	 
ألواح صغيرة	 
ورقة المصادر 2 	 

2

جمع عددين ضمن 3 منازل من دون إعادة التجميع.	 الدرس3: الجمع
توظيف القيمة المنزلية لتفسير جمع عددين من ثالث منازل 	 

على أنه جمع آحاد وآحاد، وعشرات وعشرات، ومئات ومئات.

قطع دينز أو بدياًل لها.	 
ألواح صغيرة	 
ورقة المصادر1	 

2

الدرس4: الجمع مع 
إعادة التجميع )1(

جمع عددين ضمن 3 منازل مع إعادة تجميع اآلحاد.	 
توظيف القيمة المنزلية لتفسير جمع عددين من ثالث منازل 	 

على أنه جمع آحاد وآحاد، وعشرات وعشرات، ومئات ومئات.

قطع دينز أو بدياًل لها.	 إعادة التجميع
ألواح صغيرة	 
ورقة المصادر1	 

2

الدرس5: الجمع مع 
إعادة التجميع )2(

جمع عددين ضمن 3 منازل مع إعادة تجميع العشرات.	 
توظيف القيمة المنزلية لتفسير جمع عددين من ثالث منازل 	 

على أنه جمع آحاد وآحاد، وعشرات وعشرات، ومئات 
ومئات.

قطع دينز 	 
ألواح صغيرة	 
كرة من الصوف	 
ورقة المصادر 1	 
ورقة المصادر5	 

2

الدرس6: خصائص 
الجمع

جمع أعداد كلية من ثالث منازل باستخدام خواص العمليات 	 
)التبديل والتجميع(.

محسوسات )عيدان، 	 
حبوب، مكعبات( 

ورقة المصادر 2	 
أحجار نرد	 

2

الدرس7: تقدير 
الجمع

ورقة المصادر 1.	 التقديرتقدير ناتج جمع عددين بالتقريب إلى أقرب 10 أو أقرب 100	 
ألواح صغيرة.	 

2

الدرس8: خطة حل 
المسألة

حل مسائل حياتية ذات خطوتين على األكثر على الجمع ضمن 	 
ثالث منازل، والحكم على معقولية اإلجابة باستخدام التقدير.

2ألواح صغيرة.	 

صور أدوات منزلية 	 المشروع
لوحة المنازل 	 
صمغ 	 
أقالم	 

 1

1اختبار الوحدة

19المجموع
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3
الوحدة
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 الصف الثاني

جمع عدد من مضاعفات العشــرة إلى عــدد ضمن ثالث منازل 	 
ذهنيًّا.

جمع عدد من مضاعفات المئة إلى عدد ضمن ثالث منازل ذهنيًّا.	 
جمع عدد من منزلتين  إلى عدد ضمن ثالث منازل ذهنيًّا.	 
جمــع عددين ضمن 3 منازل مع إعادة التجميع أو من دون إعادة 	 

تجميع.
توظيف القيمة المنزلية لتفسير جمع عددين من ثالث منازل على 	 

أنه جمع آحاد وآحاد، وعشرات وعشرات، ومئات ومئات. 
جمع أعداد كلية من ثالث منازل باســتخدام خواص العمليات 	 

)التبديل والتجميع(.
تقدير ناتج جمع عددين بالتقريب إلى أقرب 10 أو أقرب 100	 
حل مســائل حياتية ذات خطوتين على األكثر على الجمع ضمن 	 

ثالث منازل، والحكم على معقولية اإلجابة باستخدام التقدير.

 الصف الثالث

جمع عدد من مضاعفات العشــرة، أو المئة، أو 	 
األلف إلى عدد ضمن أربع منازل ذهنيًّا.

جمــع أعداد كليــة مــن 4 منازل باســتخدام 	 
استراتجيات متنوعة. 

ّيْيِن من 4 منازل على 	  تقدير ناتج جمع عددين كلِّ
األكثر بحسب الدقة التي يتطلبها الموقف.

يجمع عددين كليين من 4 منــازل على األكثر 	 
رأسيًّا وأفقيًّا.

حل مســائل رياضيــة وحياتية مــن خطوتين 	 
علــى األكثر تتضمن جمع أعــداد من 4 منازل 
وطرحهــا، والتحقــق مــن معقوليــة اإلجابة 

باستخدام التقدير.

 الصف األول

جمع عددين من منزلتين من 	 
دون إعادة التجميع .

حــل مســائل حياتيــة من 	 
خطوة واحــدة على الجمع 

والتحقق من صحة الحل.

الترابط الرأسي بين الصفوف

3
الوحدة

نظرة عامة حول الوحدة: 

 في هذه الوحدة، ســيتعلم الطلبة جمع مضاعفات العشرة 
والمئة إلى عدد ضمن ثالث منازل ذهنيًّا؛ ليستخدموا ذلك 
فــي جمع عدد من منزلتين إلى عــدد آخر من ثالث منازل 

ذهنيًّا.

و ســيتعلمون - أيًضا - جمع عدديــن ضمن ثالث منازل 
مع إعادة تجميع أو من دون إعادة تجميع، موظِّفين القيمة 
المنزليــة في ذلك، باإلضافــة إلى اســتخدامهم خواصَّ 

العمليات )التبديل والتجميع( في عملية الجمع.

    وسيتعرف الطلبة  إلى تقدير ناتج جمع عددين بالتقريب 
إلى أقرب 10 أو أقرب 100 ، وســيحلون مســائل حياتية 
ذات خطوتين على األكثر على الجمع ضمن ثالث منازل، 

ويحكمون على معقولية اإلجابة باستخدام التقدير.

أسرتي الكريمة:

ه الطلبة إلى قراءة رســالة األهل )أسرتي الكريمة( مع  وجِّ
ْعهم على تنفيذ النشاط المنزلّي معهم. ذويهم، وشجِّ
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مالِ  تِعْ ا بِاِسْ ها سابِقً سَ رَ تي دَ عِ الَّ مْ فاهيمَ الْجَ لي مَ عُ طِفْ راجِ ، يُ : في هذا النَّشاطِ   نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

. روشِ قُ ةِ الْ رَ شَ فِئَةِ عَ ، وَ شِ رْ قِ نْ فِئَةِ الْ ةٍ مِ يَّ دِ قِطَعٍ نَقْ

 	.( روشِ قُ ةِ الْ رَ شَ عَ شِ وَ رْ قِ ئَتَيْنِ (الْ فِ نَ الْ ةِ مِ يَّ دِ طَعِ النَّقْ قِ نَ الْ ا مِ دً دَ لي عَ أَمامَ طِفْ عُ أَمامي، وَ أَضَ

 	 . ةٍ قَ رَ لى وَ ها عَ موعَ قِيَمِ جْ تُبُ مَ كْ ، ويَ ةَ يَّ دِ هُ النَّقْ نَّا قِطَعَ لٌّ مِ دُّ كُ عُ يَ

لى 	  ما عَ هِ عِ مْ لَ جَ تُبُ حاصِ نَكْ ا وَ عً ها مَ دُّ لي، ثُمَّ نَعُ قَ نُقودِ طِفْ عُ نُقودي فَوْ أَضَ
، كما في الشكل المجاور: ةِ قَ رَ وَ الْ

 	. ئَتَيْنِ ةِ في الفِ يَّ دِ طَعِ النَّقْ قِ نَ الْ تَلِفٍ مِ خْ رَ مُ دٍ آخَ دَ عَ عَ رُ النَّشاطَ مَ رِّ أُكَ

2 4

+ 4 3
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أْْسَرتي اْلَكريَمَة

َبــَدأُْت اْلَيــْوَم أنــا َوُزَمالئــي ِدراَســِة اْلَوْحــَدِة 

اْألَْعــداِد  َجْمــَع  فيهــا  َوَســأََتَعل�ُم  الّثاِلَثــِة، 

ــْذ َمًعــا الن�شــاَط اْآلتــي؛  ِضْمــَن 3 َمنــاِزَل. ِلُنَنف�

ـُه َسُيســاِعُدني َعــىل ُمراَجَعــِة اْلَمفاهيــِم  ِألَنـ�

وال�تــي  ســابًِقا،  َدَرْســُتها  ال�تــي  ياِضي�ــِة  الر�

َســأَْحتاُج ِإَلْيهــا في أَْثنــاِء ِدراَســِة هــِذِه اْلَوْحَدِة.

اِْبُنُكُم اْلُمِحب£ ......................
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تي  موعَ جْ مَ وَ دُّ  تَعِ أَسْ الَْكْهَرباِء:   فَواتيُر 
هُ  لَّمُ تَعَ نَ ما  فيهِ  لُ  مِ تَعْ نَسْ سَ الَّذي  روعِ  شْ مَ الْ هذا  لِتَنْفيذِ 

. باءِ رَ هْ كَ يَ قِيَمَ فَواتيرِ الْ صِ تَقْ ةِ؛ لِنَسْ دَ حْ وَ هِ الْ في هذِ

نُ  وَّ تَكَ يَ نِ  يْ دَ دَ عَ عِ  مْ جَ ةِ  هارَ مَ تَعزيزُ  الَْمْشروِع:  َهَدُف 

. ثَرِ َكْ لى األْ لَ عَ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ كُ

ُخطُواُت تَْنفيِذ الَْمْشروِع: 

باءٍ  رَ هْ ةَ كَ ةِ فاتورَ موعَ جْ مَ لُّ طالِبٍ في الْ رُ كُ ضِ  1  يُحْ  

نْ مِ ا  دً دَ عَ فيها  الكِ  تِهْ سْ االْ يَّةُ  مِّ كَ زُ  تَجاوَ تَ ال 
. لَ نازِ 3 مَ

تي.  تِهالكِ في فاتورَ سْ يَّةِ االْ مِّ لَ كَ وْ ةً حَ مُ دائِرَ سُ  2  أَرْ  

أَوْ  تي،  رَ أُسْ أَفْرادِ  دِ  أَحَ ةَ من  دَ ساعَ مُ الْ أَطْلُبُ  دْ  قَ
. الكِ تِهْ سْ يَّةِ االْ مِّ ديدِ كَ لِّمي، لِتَحْ عَ نْ مُ مِ

يْنِ بِجانِبِ  تَ لَّ فاتورَ تي كُ موعَ جْ عَ أَفْرادِ مَ قُ مَ  3  أُلْصِ  

ةً  سافَ مَ كُ  أَتْرُ وَ اةِ،  وّ قَ مُ الْ ةِ  قَ رَ وَ الْ لى  عَ ما  هِ ضِ بَعْ
ما. تَهُ كافِيَةً تَحْ

يْنِ  تَ فاتورَ لِّ  كُ تَ  تَحْ حٍ  واضِ وَ بيرٍ  كَ طٍّ  بِخَ تُبُ   4  أَكْ  

أْتي:  يْنِ ما يَ تَ رَ تَجاوِ مُ

ا.	  عً ما مَ هُ الكِ لَ تِهْ سْ يِّةِ االْ مِّ عِ كَ مْ ديرُ ناتِجِ جَ قْ تَ

ا.	  عً ما مَ هُ الكِ لَ تِهْ سْ يِّةِ االْ مِّ موعُ كَ جْ مَ

 	. باءِ رَ هْ كَ الكِ الْ تِهْ شيدِ اسْ حانِ لِتَرْ تَرَ قْ مُ

. فِّ دارِ الصَّ لى جِ اةَ عَ وّ قَ مُ ةَ الْ قَ رَ وَ ضُ الْ رِ  5 أَعْ  
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اْلَموادُّ َواْألََدواُت
باءٍ رَ هْ 	 فَواتيرُ كَ

ةٌ بيرَ اةٌ كَ وّ قَ ةٌ مُ قَ رَ 	 وَ

صٌّ قَ غٌ 	 مِ مْ 	 صَ

ةٍ بُّورَ 	 أَقْالمُ سَ

مشروع الوحدة: فواتير الكهرباء المنزلية

هدف المشــروع: يهدف هذا المشــروع إلــى تعزيز ما 

يتعلمه الطلبة في هذه الوحدة حــول جمع األعداد ضمن 
ثالث منازل، وتنمية مهارتهم في البحث عن كمية استهالك 
الكهرباء فــي منازلهم من خالل فواتير الكهرباء، باإلضافة 

إلى تنمية مهارتي التواصل والعمل الجماعي وتعزيزهما.

خطوات العمل:

ع الطلبة إلى مجموعــات، واحرص على أن تضّم 	  وزِّ
كل مجموعة طلبة بمستويات مختلفة.

أخبــر الطلبــة بالمــواد واألدوات الالزمــة لتنفيــذ 	 
المشروع. 

ع المهام على الطلبة  في المجموعة.	  وزِّ

وزع المهــام على الطلبة بشــكل تدريجــي في أثناء 	 
دراســتهم للوحدة، بحيث يبدأ كل منهم العمل على 
المهمة المكلَّف بها في الوقت المناســب بعد دراسة 

المفهوم الذي يتطّلب إجراؤه.

تابع ســير العمل في المشروع بشكل مستمر وذكرهم 	 
بالمهام.

د إمكانية االســتعانة باألهل للحصول على فواتير 	  أكِّ
الكهرباء المنزلية.

نبِّه الطلبة إلى اســتعمال المقــص واألقالم بحذر في 	 
أثناء العمل، وبإشراف الوالدين.

أخبر الطلبة سلًفا بمعايير تقييم المشروع.	 

بيِّن للطلبة معنى كل معيار باســتعمال مفردات سهلة 	 
مناسبة.

123المعيارالرقم

تضمين المشروع صوًرا لفواتير الكهرباء المنزلية.1

إيجاد ناتج جمع  كمية االستهالك لكل فاتورتين.2

التعاون والعمل بروح الفريق3

تسليم المشروع في الوقت المحدد4

عرض المشروع بطريقة واضحة )مهارة التواصل(.5

تقديم نتاج فيه أكثر من خطأ، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 1
تقديم نتاج فيه خطأ جزئي بسيط، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 2

تقديم نتاج صحيح كامل. 3

أداة تقييم المشروع
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نِيًّا:  عِ ذِهْ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    50 + 32 =     2    34 + 40 =    

3    37 + 41 =     4    61 +  39 =    

 : عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

5   4 5

+ 3 3
 

6   4 2

+ 5 4

راغِ: بَ في الْفَ ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

7    60 +     = 86 8        + 27 = 87

بِ 10 : رَ دَ إِلى أَقْ دَ بُ الْعَ رِّ أُقَ

9    67 10    72

11    35 12    86 

بِ 100 :  رَ دَ إِلى أَقْ دَ بُ الْعَ رِّ أُقَ

13    637 14    257

15    543 16    471

�ُ�ْ�َ
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�� 3  
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82 74

9      6

6026

70

600

70

300

40

500

90

500

7      8

78 100

التهيئة لدراسة الوحدة:

استعمل اختباَر التهيئة الخاص بالوحدة الموجود في 	 
ق من امتــالك الطلبة المعرفة  كتــاب التمارين؛ لتتحقَّ
السابقة الالزمة لدراســة هذه الوحدة، واطلب إليهم 
ًنا  ْل بينهــم، ُمدوِّ حلَّ أســئلة االختبار ُفــرادى، وتجوَّ

مالحظاتك على نقاط الضعف لديهم.

اختر بعض المســائل التي واجه الطلبــة صعوبة في 	 
حلِّها، ثم ناقشهم في الحلِّ على اللوح.

إذا واجه بعض الطلبة صعوبة في حلِّ المسائل الواردة، 	 
فاستعن بالمسائل اإلضافية اآلتية: 

تدريبات تهيئة إضافية: 

أجد ناتج اجلمع: 

1    36 + 12 = ............

2    61 + 36 = ............

3    

46

+ 40

4    

23

+ 34
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  أنشطة التدريب اإلضافية 

نشاط 1

هدف النشاط:  جمع عددين من 3 منازل من دون إعادة التجميع.

 المواد واألدوات: 

3 مجموعات من بطاقات مكتوب عليها األرقام  0، 1، 2، ... 9 من ورقة المصادر 
2: بطاقات األعداد، لوحــة مكتوب عليها األعداد 100، 200، 300، 400، 500، 

600، 700 ، 800  كما في الشكل المجاور.

خطوات العمل:

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ
زود كل مجموعة باألدوات .	 
اطلب إلى الالعب األول اختيار عدد من القائمة.	 
اطلــب إلى الالعب الثاني اســتخدام بطاقات األعداد لتكوين عددين مــن 3 منازل؛ يكون ناتج 	 

جمعهما العدد الذي اختاره الالعب األول، إذا كانت إجابته صحيحة يشــطب العدد من القائمة، 
ويكسب نقطة.

يتبادل الالعبان األدوار.	 
تستمر اللعبة إلى أن تشطب األعداد جميعها من القائمة.	 
الفائز َمْن يكسب أكبر عدد من النقاط.	 

نشاط 2

هدف النشاط:  جمع عددين من 3 منازل.

 المواد واألدوات: 

ورقــة المصادر 1: بطاقــات القيمة المنزلية، بطاقــات األعداد )9-0( من ورقــة المصادر 2: بطاقات 
األعداد، ألواح صغيرة.

خطوات العمل:

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ
د كل مجموعة باألدوات .	  زوِّ
اطلب إلى كل العب اختيار  بطاقات األرقام بشــكل عشــوائي ؛ لتشكيل عددين من 3 منازل.ثّم 	 

تمثيلها في لوحة المنازل في ورقة المصادر 1: بطاقات القيمة المنزلية.
َنهما، والالعب الذي ناتج الجمع لديه 	  اطلــب إلى كل العب إيجاد ناتج جمع العددين اللذين كوَّ

أقل يكسب نقطة.
تكرر المجموعة النشاط 5 مرات.	 
الفائز من يكسب أكبر عدد من النقاط.	 

10 دقائق

100
200
300
400
500
600
700
800

15 دقيقة

مالحظات المعلم
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نشاط 3

هدف النشاط:

تقدير ناتج جمع عددين من 3 منازل بالتقريب إلى أقرب 10.	 

 المواد واألدوات: 

ورقة المصادر3: أعداد ضمن 3 منازل، أزرار عدد 2 .

خطوات العمل:

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

زود كل مجموعة باألدوات.	 

اطلــب إلى الالعــب األول رمي األزرار على شــبكة األعداد في ورقة المصــادر3: أعداد ضمن 	 
3 منــازل، ثم اطلب إليــه تقدير ناتج جمع العددين اللذين تســتقر عليهمــا األزرار بالتقريب إلى 

أقرب 10.

اطلب إلى الالعب الثاني التحقق من صحة إجابة زميله.	 

يتبادل الالعبان األدوار، وَمْن يكون الناتج عنده أكبَر يكسب نقطة.	 

تكرر العملية أكثر من مرة.	 

الفائز من يكسب أكبر عدد من النقاط.	 
 

10 دقائق
مالحظات المعلم
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أَتََعلَُّم 

 	. طْ راتِ فَقَ شَ عَ عُ الْ مَ إِنَّني أَجْ ، فَ رَ دٍ آخَ دَ دِ 10 إِلى عَ دَ عَ فاتِ الْ دَ  مُضاعَ عُ أَحَ مَ ما أَجْ نْدَ عِ

 	. طْ ئاتِ فَقَ مِ عُ الْ مَ إِنَّني أَجْ ، فَ رَ دٍ آخَ دَ فاتِ 100 إِلى عَ دَ مُضاعَ عُ أَحَ مَ ما أَجْ نْدَ عِ

؟ ئَةِ مِ ةِ، أوِ الْ رَ شَ عَ فاتِ الْ نْ مُضاعَ دٍ مِ دَ لَ إِلى عَ نازِ نْ 3  مَ ا مِ دً دَ عُ عَ مَ يْفَ أَجْ ُث: كَ أَتََحدَّ

أَْستَْكِشُف

ها؟ عَ مَ يْنِ مَ دَ دَ عَ موعُ الْ جْ ما مَ
أَتََعلَُّم الْيَْوَم

فاتِ ضاعَ نْ مُ ا مِ دً دَ عُ عَ مَ أَجْ
نَ مْ دٍ ضِ دَ 100 , 10 إِلى عَ

نِيًّا. لَ ذِهْ نازِ 3 مَ

راتِ ا بِالْعَشَ يًّ دِ دُّ تَصاعُ أَعُ

513, 523, 533, 543, 553, 563.

ئاتِ ا بِالْمِ يًّ دِ دُّ تَصاعُ أَعُ

328, 428, 528, 628, 728.

ةِ:  رَ فاتُ الْعَشَ ضاعَ مُ
10, 20, 30, 40, ...

 : ئَةِ فاتُ الْمِ ضاعَ مُ
100, 200, 300, 400, ...

5 1 3 + 5 0 = 5 6 3

 1 0 + 5 0  = 6 0 

3 2 8 + 4 0 0 = 7 2 8

3 0 0 + 4 0 0 = 7 0 0 

70123

التعلم القبلي: 

حقائق الجمع ضمن العدد 10 .	 

جمع عددين من منزلتين من دون إعادة التجميع .	 

العد القفزي بالعشرات والمئات.	 

التهيئة1

ا بالمئات بشــكل 	  اطلب إلــى الطلبة العــد تصاعديًّ
جماعــي مع التصفيق مرة واحــدة عند ذكر كل عدد، 

بدًءا من العدد 100 للوصول إلى العدد 900 .

يمكن البدء من العدد 150 ...للوصول إلى العدد 950  	 

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المسألة في فقرة )أستكشف( ثم 	  وجِّ
اسألهم: 

 ما العددان اللذان تحملهما مها؟ 70، 123 	

 كيف نجمع العــدد 70 إلى العــدد 123 من دون  	
استخدام الورقة والقلم؟ تختلف اإلجابات

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

المجال العاطفي ال يقــل أهمية عن المجال المعرفي 	 
فــال تقل ألحد مــن الطلبــة إجابتك خاطئــة بل قل 
)اقتربــت من اإلجابة الصحيحة، من يســتطيع إعطاء 
إجابة أخرى( أو إن شــئت فقل )هذه إجابة صحيحة 

لغير هذا السؤال(.

نتاجات الدرس:

جمع عدد  من مضاعفات العشرة إلى 	 
عدد ضمن 3 منازل ذهنيًّا.

جمع عدد  من مضاعفات المئة إلى 	 
عدد ضمن 3 منازل ذهنيًّا.

1
الدرس

المفاهيم العابرة للمواد  

د المفاهيم العابــرة للمواد حيثما وردت في كتاب الطالب أو كتاب التمارين. ففي  أكِّ
ســؤال فقرة )أستكشف(، عزز مهارات الطلبة في التحليل واإلبداع، بتشجيعهم على 

تقديم حلول ذهنية مبتكرة للمسألة.
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التدريس3

ر الطلبة بمضاعفات العشرة والمئة، واكتبها على السبورة.	  ذكِّ
ب الطلبة على العد التصاعدي بالعشرات والمئات بدًءا من أي عدد.	  درِّ
اكتب جملة الجمع 50 + 513  على السبورة، ثم اسأل الطلبة:	 
ا. 	 كيف نجد ناتج جمع العددين من دون استخدام الورقة والقلم؟ بالعّد تصاعديًّ

ا بمقدار 5 عشرات ليصبح الناتج 563 	 ما ناتج 50 + 513 ؟ نجمع العشرات، أو نعّد تصاعديًّ

ما المنازل التي لم تتغير؟ اآلحاد والمئات 	

ما المنزلة التي تغّيرت؟ العشرات 	

ر الطلبة بأّن 1 + 5 يساوي 6 لذا فإنَّ 10 + 50 يساوي 60 	  ذكِّ
اكتب جملة الجمع 0 0 4 + 8 2 3 على السبورة ، ثم اسأل الطلبة:	 
ا  	  كيــف نجد ناتج الجمع من دون اســتخدام الورقة والقلم؟ نجمع المئــات، أو نعّد تصاعديًّ

بمقدار 4 مئات؛ ليصبح الناتج 728

 ما المنازل التي لم تتغير؟ اآلحاد والعشرات 	

 ما المنازل التي تغيرت؟ المئات 	

ر الطلبة بأّن 3 + 4 يساوي 7 لذا فإّن 300 + 400 يساوي 700	  ذكِّ
ناقْش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة؛ للتحقق من تمكنهم من فكرة الدرس. 	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقَّق من فهمي(، واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 12 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة(، واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم :	  وجِّ

كم تذكرة باع المكتب يوم السبت؟ 264 	

كم تذكرة باع المكتب يوم األحد ؟ 300  	

كيف نجد عدد التذاكر التي باعها المكتب في اليومين؟ نجمع   	

كم تذكرة باع المكتب في اليومين ؟  564 = 300 + 264  	
ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ

من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

نِيًّا: عِ ذِهْ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    236 + 50 =       2    510 + 200 =    

3    378 + 400 =       4    632 + 60 =    

5    482 + 300 =       6    266 + 30 =    

7    110 + 80 =       8    257 + 600 =    

: قودَ فْ مَ دَ الْ دَ عَ دُ الْ أَجِ

9    283 +     = 783   10        + 233 = 283

11    614 +     = 674   12        + 465 = 765

أَُحلُّ الَْمْسألََة

ةً باعَ في  كِرَ مْ تَذْ . فَكَ دِ َحَ مَ األْ وْ ةٍ يَ كِرَ ، وَ 300 تَذْ بْتِ مَ السَّ وْ ةً يَ كِرَ يٌّ 264 تَذْ ياحِ تَبٌ سِ كْ  13  باعَ مَ  

؟ يْنِ مَ يَوْ الْ

    +     =    

فاتِ 100،  نْ مُضاعَ رَ مِ دٍ آخَ دَ عَ ، وَ لَ نازِ نْ 3 مَ دٍ مِ دَ ةَ عَ لي كِتابَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ها. عَ مْ يْهِ جَ ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَ
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286

782

778

190

500

60

710

296

692

857

50

300

264 300 564

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين. واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ
ببطاقــة 	  مجموعــة  كل  د  زوِّ

عبــارات   6 علــى  تحتــوي 
جمــع، كّل عبــارة مكتوبــة 
داخل مستطيل كما في الشكل 
منها  المجاور. ثالث عبارات 
هي لجمع عدد من مضاعفات 
من  عــدد  إلى  عشــرة  العدد 
3 منــازل، والعبارات الثالث 

األخرى هي لجمــع عدد من مضاعفــات العدد مئة 
إلى عدد من 3 منازل، بعــض هذه العبارات صحيح، 

وبعضها اآلخر غير صحيح. 
اطلب إلى المجموعات تلوين المستطيل الذي يحتوي 	 

على عبارة الجمع الصحيحة باللون األخضر، وتلوين 
المســتطيل الذي يحتوي على عبارة الجمع الخاطئة 

باللون األحمر، ثم اطلب إليهم تصحيح اإلجابة.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:
اكتـب عدديـن مكونيـن مـن 3 منـازل أحدهمـا مـن 	 

مضاعفـات الــ 100 بحيـث يكـون مجموعهما  651 
)أكتـب 5 حلـول(.

تعليمات المشروع:

اطلـب إلـى الطلبـة البـدء بتحضـر المـواد واألدوات 	 
الالزمـة للمشـروع.

الختام6

إذا لزم األمر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

 1  كيف نجمع عدًدا من مضاعفات العشــرة إلى عدد   

من 3 منازل؟ ما المنازل التي ال تتغير؟

 2  كيف نجمع عدًدا من مضاعفات المئة  إلى عدد  من   

3 منازل؟ ما المنازل التي ال تتغير؟
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التعلم القبلي: 

مكونات العدد 10 ، مكونات العدد 20 .	 

جمع عدد من مضاعفات العــدد 10 إلى عدد يتكون 	 
من 3 منازل ذهنيًّا.

التهيئة1

اكتب عدًدا يتكــون من منزلتين، علــى أاّل يكون من 	 
مضاعفات العشرة على السبورة. 

اطلب إلى الطلبة إيجاد عدد إذا أضيف إلى هذا العدد 	 
أو طرح منه، يصبح الناتج عدًدا من مضاعفات العشرة.

كرر النشاط مع أعداد أخرى.	 

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى قراءة المســألة في فقرة )أستكشف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

كم قصة قصيرة لدى منير؟ 114 	

كم قصة اشترى؟ 19 	

 كيف يجد منير عدد القصص التي صارت لديه من  	
دون استخدام قلم وورقة؟ تختلف اإلجابات

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

2
الدرس

42

 �ُ�ْ ���� �ُ�ْ ���� ���ْ
�

��� �ُ�ْ�َ�� ���ْ
�

��� �ُ�ْ�َ�� 2

أَتََعلَُّم 

لى لُ عَ صُ أَحْ دِ 38 فَ دَ عُ 2 لِلْعَ مَ نِيًّا، أَجْ نِ 38 و 257  ذِهْ يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ دَ ناتِجَ جَ يْ أَجِ كَ

دِ 257، دَ عَ نَ الْ حُ 2 مِ أَطْرَ ة، وَ رَ شَ عَ فاتِ الْ نْ مُضاعَ وَ مِ هُ دِ 40 وَ دَ عَ الْ

نِيًّا. عُ ذِهْ مَ ثُمَّ أَجْ

نْ  دٍ مِ دَ لَ إِلى عَ نازِ نْ 3 مَ دٍ مِ دَ عِ عَ مْ نِيًّا ناتِجَ جَ دُ ذِهْ يْفَ أَجِ ُث: كَ أَتََحدَّ

نِيًّا. تَيْنِ ذِهْ لَ نْزِ مَ

 تَر ، اشْ ةً ةً قَصيرَ نيرٍ 114 قِصَّ لَد مُ

ةً صارَ  مْ قِصَّ ر، فَكَ ةً أُخْ 19 قِصَّ

؟ نيرٍ لَد مُ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

يْنِ إِلى  تَ لَ نْزِ نُ مِنْ مَ وَّ تَكَ ا يَ دً دَ عُ عَ مَ أَجْ

نِيًّا. لَ ذِهْ نازِ نُ مِنْ 3 مَ وَّ تَكَ دٍ يَ دَ عَ

أَْستَْكِشُف

457 + 38 =

455 + 40 = 495

-2 +2

أَتََذكَُّر:

إِنَّني  نِيًّا، فَ عُ ذِهْ مَ ما أَجْ نْدَ عِ

. ةٍ قَ رَ وَ لَمٍ وَ تاجُ إلى قَ ال أَحْ

نتاجات الدرس:

جمع عدد من منزلتين إلى عدد ضمن 	 
ثالث منازل ذهنيًّا.
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التدريس3

اكتب على الســبورة جملة الجمع 38 + 457، ووضح لهم إمكانية إيجاد ناتج الجمع ذهنيًّا من دون اســتخدام الورقة والقلم؛ بإضافة عدد مناسب إلى 	 
أحد العددين ليصبح من مضاعفات العدد عشرة في جملة الجمع، ثم طرحه من العدد اآلخر، ثم اسأل الطلبة:

كم نضيف للعدد 457 ليصبح من مضاعفات العدد 10؟ 3 	
هل نضيف أم نطرح 3 من العدد 38 بعد إضافة 3 إلى العدد 457؟ نطرح 	
ولماذا؟ استمع إلى إجابات الطلبة.  	
كيف أصبحت جملة الجمع اآلن؟  35 + 460  	
ما ناتج الجمع ذهنيًّا ؟ 495 	
ِه الطلبة إلى حّل المسألة السابقة بطريقة أخرى، وذلك من خالل طرح األسئلة اآلتية عليهم:	  وجِّ
كم نضيف إلى لعدد 38 ليصبح من مضاعفات العدد 10؟ 2 	
 هل نضيف أم نطرح 2 من العدد 457 بعد إضافة 2 إلى العدد 38؟ نطرح  	
ولماذا؟ استمع إلى إجابات الطلبة 	
كيف أصبحت جملة الجمع اآلن؟  455+40  	
ما ناتج الجمع ذهنيًّا؟ 495 	
ح للطلبة أن استراتيجية إكمال العدد إلى  مضاعفات العدد 10، تسّهل إيجاد ناتج الجمع ذهنيًّا.	  وضِّ
ناقش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة، للتحقق من تمكنهم من فكرة الدرس. 	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى  ث( للتأكُّ    اســتعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
بعض الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقَّق من فهمي(، واطلْب إليهم حّل المسائل من 1 الى 10. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم :	  وجِّ

كم نجمة ملونة مع الرا؟ 148  	

كم نجمة ملونة مع أختها؟   47    	

كيف نجد عدد النجمات الملونة التي مع األختين؟ نجمع 148 إلى 47  	

 كيف نجد ناتج الجمع ذهنيًّا؟ إجابة ممكنة: نضيف 3 العدد 47 ليصبح 50 ونطرح 3  من العدد 148 ليصبح 145 	

كم الناتج؟ 195 = 50 + 145 	

إرشاد:   يمكنك نمذجة السؤال )باستخدام الرسم( لمساعدة الطلبة ذوي المستوى دون المتوسط على فهمه.

ههم إلى حلِّ أسئلة الدرس من كتاب التمارين.	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األسئلة في كتاب الطالب، وجِّ
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي. 

التطبيق:

د كل مجموعة 	  ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية، وزوِّ وزِّ
بثالث بطاقات مكتوب على كل منها رقم من)0-9(

من ورقة المصادر2: بطاقات األعداد.

كلِّف كل مجموعة تكويَن عددين: األول من 3 منازل، 	 
والثاني من منزلتين باســتخدام األرقام في البطاقات، 

ثم اطلب إليهم إيجاد ناتج جمع العددين ذهنيًّا .

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين بوصفهما إثراًء لهم:

أجد ناتج الجمع ذهنيًّا:	 

1    154 + 198 =

2    289 + 373 =

تعليمات المشروع:

اطلب إلــى المجموعات إحضــار مجموعة مــن فواتير 
الكهربــاء، التتجاوز كمية االســتهالك فيها عــدًدا من 3 
ح لهم أنــه يمكنهم االســتعانة بأحد أفراد  منــازل، ووضِّ

األسرة لتحديد الكمية.  

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

أجد ناتج كّل مما يأتي ذهنيًّا: 	

3    358 + 17 =

4    376 + 48 =
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

أْتي: نِيًّا ما يَ عُ ذِهْ مَ أَجْ

1    709 + 36 =       2    213 + 78 =    

3    343 + 52 =       4    152 + 39 =    

5    805 + 87 =       6    608 + 66 =    

7    628 + 67 =       8    407 + 76 =    

9    514 + 82 =       10    838 + 55 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

؟ تَيْنِ ُخْ عَ األْ ةً مَ مَ مْ نَجْ . فَكَ ةً مَ تِها 47 نَجْ ، ومع أُخْ نَةً لَوَّ ةً مُ مَ عَ الرا 148 نَجْ  11  مَ  

    +     =    

، ثُمَّ أَطْلُبُ إِلى  تَيْنِ لَ نْزِ نْ مَ ا مِ دً دَ عَ ، وَ لَ نازِ نْ 3 مَ ا مِ دً دَ ةٍ عَ قَ رَ لى وَ تُبُ عَ : أَكْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

.ر دادٍ أُخْ عَ أَعْ ةٍ مَ رَّ نْ مَ ثرَ مِ رُ ذلِكَ أَكْ رِّ أُكَ نِيًّا. وَ ما ذِهْ هُ موعَ جْ دَ مُ لي أَنْ يَجِ طِفْ

745 291

892 674

395 191

695 483

596 893

19547148



44

44

 �ُ�ْ ���� �ُ�ْ ����

أَْستَْكِشُف

؟ ةِ سَ رَ دْ مَ يْنِ في الْ فَّ بَةِ الصَّ لَ دَ طَ دَ دُ عَ يْفَ أَجِ كَ

يًّا. قِ ا، أَوْ أُفُ مودِيًّ ، عَ ئاتِ مِ الْ راتِ فَ شَ عَ حادَ فالْ عُ اآلْ مَ نِ 352 , 134، أَجْ يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ لِجَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

 
  

       

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

    
  

    

+

ا مودِيًّ عُ عَ مَ ةُ 1: أَجْ الطَّريقَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
1 3 4

+ 3 5 2

6

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
1 3 4

+ 3 5 2

8 6

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
1 3 4

+ 3 5 2

4 8 6

حادَ عُ اآلْ مَ أَجْ راتِ شَ عَ عُ الْ مَ أَجْ ئاتِ مِ عُ الْ مَ أَجْ

أَتََعلَُّم 

3
أَتََعلَُّم الْيَْوَم

لٌّ  كُ نُ  وَّ تَكَ يَ نِ  يْ دَ دَ عَ عُ  مَ أَجْ
لى  عَ لَ  منازِ  3 نْ  مِ ما  نْهُ مِ

يًّا. قِ ا أَوْ أُفُ مودِيًّ ثَرِ عَ َكْ األْ

74 طالِبَة115ً طالِبًا 

�ُ�ْ�َ
ْ
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التعلم القبلي: 

جمــع عددين مكونين مــن منزلتين مــن دون إعادة 	 
ا وأفقيًّا. تجميع عاموديًّ

التهيئة1

اذكــر للطلبــة عــدًدا مــن منزلتيــن أو مــن ثالث 	 
ا  منــازل، واطلــب إليهم العــد بالعشــرات تصاعديًّ
 بشــكل جماعي مــع التصفيــق عند ذكــر كل عدد.
مثال: ...148 ,138 ,128 ,118 ,108 ,98 ,88 ,78

كّرر النشاط باختيار أعداد أخرى.	 

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المســألة في فقرة )استكشف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

كم طالًبا في الصف األول؟ 115 	
كم طالبًة الصف الثاني؟ 74  	
كيف أجد عدد طلبة الصفين؟  أجمع 	
كم طالًبا في الصفين؟  تختلف اإلجابات 	
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة.	 

نتاجات الدرس:

جمع عددين ضمن 3 منازل من دون إعادة 	 
التجميع.

توظيف القيمة المنزلية لتفسير جمع عددين 	 
من ثالث منازل على أنه جمع آحاد وآحاد، 

وعشرات وعشرات، ومئات ومئات

3
الدرس
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التدريس3

ِع الطلبة إلى مجموعات، ووزع عليهم قطع دينزأو بدياًل عنها، وورقة المصادر 1: بطاقات القيمة المنزلية.	  وزِّ

ه الطلبة إلى تمثيل العددين باســتخدام قطع دينز، على بطاقات القيمة المنزلية، ووضح لهم أننا 	  اكتب جملة الجمع 352 + 134 على الســبورة، ثم وجِّ
ه إليهم األسئلة اآلتية: سنستخدم الجمع العمودي ، ثم وجِّ

ما ناتج جمع 4 و 2 في منزلتي اآلحاد؟ 6 	

ما ناتج جمع 3 و 5 في منزلتي العشرات ؟ 8 	

ما ناتج جمع 1 و 3 في منزلتي المئات؟ 4 	

ما ناتج 352 + 134 ؟ 486 	

وضح للطلبة ضرورة مراعاة الترتيب في عملية الجمع، بحيث يتم جمع اآلحاد أواًل، ثم العشرات، ثم المئات.	 

ناقش مع الطلبة حّل المسألة السابقة بطريقة الجمع األفقي .	 

نبه للطلبة إلى أن بعض الكلمات واألحرف التي تعني الجمع، ومنها: مًعا، وإضافًة، وحرف الواو، وأعط أمثلة توضح ذلك.	 

ناقش مع الطلبة المزيد من األمثلة، للتحقق من تمكنهم من فكرة الدرس. 	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى  ث( للتأكُّ    اســتعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
بعض الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 4 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلْب إليهم قراءَته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

كم مكعًبا أزرق احتاجت خلود لعمل المجسم؟ 213 	

كم مكعًبا أخضر احتاجت خلود لعمل المجسم؟ 142 	

كم مكعًبا احتاجت خلود لعمل مجسم؟ 355 =142 +213 	
أ.	  اطلب إلى الطلبة إيجاد ناتج الجمع في المسألة أفقيًّأ وعموديًّ

إرشاد:   يمكنك نمذجة السؤال )باستخدام قطع دينيز أو بدياًل عنها( لمساعدة الطلبة ذوي المستوى دون المتوسط على فهمه.

ههم إلى حلِّ أسئلة الدرس من كتاب التمارين.	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األسئلة في كتاب الطالب، وجِّ
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؟ لَ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ نُ كُ وَّ تَكَ نِ يَ يْ دَ دَ عِ عَ مْ دُ ناتِجَ جَ يْفَ أَجِ ُث: كَ أَتََحدَّ

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: يْنِ دَ دَ عُ الْعَ مَ أَجْ

1           2    

3    126 + 752 =       4    408 + 160 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

لِ  مَ لِعَ رَ   ضَ أَخْ بًا  عَّ كَ مُ   142 وَ  ، قَ رَ أَزْ بًا  عَّ كَ مُ   213 إِلى  لودُ  خُ تْ  تاجَ  5  اِحْ  

مِ ؟ سَّ جَ مُ لِ الْ مَ لودُ لِعَ تْ خُ تاجَ بًا اِحْ عَّ كَ مْ مُ . فَكَ مٍ سَّ جَ مُ

    +     =    

، ثُمَّ أَطْلُبُ  لَ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ نُ كُ وَّ تَكَ نِ يَ يْ دَ دَ ةَ عَ لي كِتابَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ما. هُ عَ مْ يْهِ جَ إِلَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
1 8 6

+ 3 0 2

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 5 3

+ 1 3 2

يًّا قِ عُ أُفُ مَ ةُ 2: أَجْ الطَّريقَ

1 3 4 + 3 5 2 = 4 8 6

الً حادَ أَوَّ عُ اآلْ مَ أَجْ

راتِ ثانِيًا شَ عَ عُ الْ مَ أَجْ
ا ئاتِ أَخيرً مِ عُ الْ مَ أَجْ
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4        8       8 5        8       5

878 568

213 142 355

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

د كل طالب في المجموعــة ببطاقة مكتوب عليها 	  زوِّ
مجموعة مســائل لجمع عددين من 3 منازل ال تحتاج 

إلى إعادة تجميع.

اطلب إلــى المجموعــات البدء بحل المســائل في 	 
الوقت نفسه.

الفائز هو األسرع ولديه أكبر عدد من اإلجابات.	 

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 1  من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أكتب العدد المناسب في  :	 

 + 416 = 657

تعليمات المشروع: 

اطلب إلــى الطلبة إلصاق فاتورَتْي كهرباء على الورقة 	 
المقواة الخاصة بالمشروع.

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

أجد ناتج كّل مما يأتي : 	

1    571 + 324 =

2    406 + 152 =
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التعلم القبلي: 

جمع عددين ضمن 3 منازل من دون إعادة التجميع. 	 

التهيئة1

اكتــب جملة جمع لعددين من 3 منازل من دون إعادة 	 
التجميع.

كلف الطلبة حلها علــى ألواحهم الصغيرة، ثم اطلب 	 
إليهم رفع ألواحهم إلى أعلى عند انتهائهم من الحل.

م لهم التغذية الراجعة من خالل 	  تجول بين الطلبة وقدِّ
إيماءات الوجه.

في حال وجود إجابات خاطئة ناقشــها مع الطلبة من 	 
دون ذكر اسم صاحب الحّل تجنًّبا إلحراجه.

كّرر النشاط مع أعداد أخرى.	 

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

ما عدد صفحات كتاب الطفل؟ 79  	
ما عدد صفحات كتاب الطفلة؟ 119 	
كيف نجد مجموع عدد صفحات الكتابين؟ نجمع  	
 ما مجموع عدد الصفحات في الكتابين ؟  تختلف  	

اإلجابات
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

نتاجات الدرس:

جمــع عددين ضمــن 3 منازل مع 	 
إعادة تجميع اآلحاد.

لتفســير 	  المنزلية  القيمــة  توظــف 
جمع عدديــن من ثالث منازل على 
أنه جمــع آحاد وآحاد، وعشــرات 

وعشرات، ومئات ومئات.

4
الدرس
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أَْستَْكِشُف

أَتََعلَُّم 

حادِ،  اآلْ منزلة  في   10 لِّ  كُ ميعِ  بِتَجْ ذلِكَ  وَ حادِ؛  اآلْ  (regroup) ميعَ  تَجْ أُعيدُ  و247   45 نِ  يْ دَ دَ العَ عِ  مْ لِجَ
يًّا. قِ ا أَوْ أُفُ مودِيًّ عُ عَ مَ ، ثُمَّ أَجْ راتِ شَ عَ ةِ الْ لَ نْزِ ةً تُضافُ إِلى مَ رَ شَ بِحَ 1 عَ لِتُصْ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

     

   

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

 

 

   

    

+

ا مودِيًّ عُ عَ مَ ةُ 1: أَجْ الطَّريقَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

2 4 7

+ 4 5

2

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

2 4 7

+ 4 5

9 2

حادِ ميعَ اآلْ أُعيدُ تَجْ
(7 + 5 = 12)

راتِ شَ عَ عُ الْ مَ أَجْ ئاتِ مِ عُ الْ مَ أَجْ

2 4 7 + 4 5 = 2 9 2

؟ يْنِ كِتابَ فَحاتِ في الْ دِ الصَّ دَ موعُ عَ جْ ما مَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

2 4 7

+ 4 5

2 9 2

111
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

ا  يًّ قِ فُ ا، أَوْ أُ يًّ مودِ يْنِ عَ دَ دَ عُ عَ مَ أَجْ
 . حادِ ميعِ اآلْ ةِ تَجْ عَ إِعادَ مَ

ميعِ ةُ التَّجْ 	 إِعادَ

ةً حَ فْ في كِتابي 79 صَ في كِتابي 119 
ةً  حَ فْ صَ

المفاهيم العابرة للمواد  

ـد المفاهيـم العابـرة للمواد حيثمـا وردت في كتـاب الطالب أو كتـاب التمارين.  أكِّ
ففـي سـؤال فقرة )أستكشـف( أكـد للطلبة أهميـة تطوير الـذات والتعلم المسـتمر؛ 

ويمكـن ذلك من خـالل قـراءة الكتب. 
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التدريس3

ع عليهم قطع دينز أو بدياًل لها، وورقة المصادر 1: بطاقات القيمة المنزلية.	  ِع الطلبة إلى مجموعات، ووزِّ وزِّ
ه الطلبة إلى تمثيل العددين باســتخدام قطع دينز، على بطاقــات القيمة المنزلية، ووضح لهم أننا 	  أكتب جملة الجمع 45 + 247 على الســبورة، ثم وجِّ

سنستخدم الجمع العمودي ، ثم وجه لهم األسئلة اآلتية:
ما ناتج 7 + 5  في منزلتي االحاد ؟ 12  	
ما الصورة التحليلية للعدد 12؟ 10 + 2، وتساوي 1 عشرة + 2 أحاد 	
وضح للطلبة أن هذا يسمي إعادة تجميع اآلحاد، حيث نكتب 2 في منزلة اآلحاد، ونضيف 1 عشرة إلى منزلة العشرات.	 
تابع حل المسألة مع الطلبة، بطرح األسئلة اآلتية عليهم:	 
ما ناتج 4 + 4 + 1 في منزلة العشرات ؟ 9  	
ما ناتج 2 + 0 في منزلة المئات ؟ 2  	
ما ناتج 247 + 45 ؟ 292  	
وضح للطلبة ضرورة مراعاة الترتيب في عملية الجمع، بحيث يتم جمع اآلحاد أّواَل، ثم العشرات، ثم المئات.	 
ناقش مع الطلبة حل المسألة السابقة بطريقة الجمع األفقي .	 
ناقش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة، للتحقق من تمكنهم من فكرة الدرس. 	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى  ث( للتأكُّ    اســتعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
بعض الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها: 

ــد في أثناء الدرس وبشــكل متكرر على المصطلح الجديد )إعادة التجميع(، ويمكنك كتابته على بطاقة، وتثبيته جانب الســبورة، وتشــجيع الطلبة على  أكِّ
استخدامه.

المفاهيم العابرة للمواد  

ـد المفاهيـم العابـرة للمـواد حيثمـا وردت  أكِّ
فـي كتـاب الطالـب أو كتـاب التماريـن. ففـي 
ز الوعـي  سـؤال 5 فقـرة )أحـّل المسـألة( عـزِّ
أهمّيـَة  بإخبارهـم  الطلبـة  لـدى  الصحـّي 
ومـن  الجسـم،  بنـاء  فـي  الرياضيـة  األلعـاب 

السـلة. كـرة  أمثلتهـا 

التدريب4

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 4. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبَة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ
كم نقطة سجل الفريق في المباراة االولى ؟ 108  	
كم نقطة سجل الفريق في المباراة االولى ؟ 86 	
كم نقطة سجل الفريق في المبارتين ؟ 194 = 86 + 108  	
هل ُأعيَد تجميع اآلحاد ؟ نعم 	
ا.	  اطلب إلى الطلبة إيجاد ناتج الجمع في المسألة أفقيًّا وعموديًّ

إرشاد:   يمكنك نمذجة السؤال )باستخدام قطع دينيز أو بدياًل عنها( لمساعدة الطلبة ذوي 

المستوى دون المتوسط على فهمه.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق: 

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

د كل طالب في المجموعــة ببطاقة مكتوب عليها 	  زوِّ
مجموعة مسائل لجمع عددين من 3 منازل تحتاج إلى 

إعادة تجميع منزلة اآلحاد.

اطلب إلــى المجموعــات البدء بحل المســائل في 	 
الوقت نفسه.

الفائز هو األسرع ولديه أكبر عدد من اإلجابات.	 

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أســتعمل األرقام 4 , 2  ,1  لتكوين عددين يتكّون كّل 	 
منهمــا من 3 منازل، بحيث نحتــاج إلى إعادة تجميع 

اآلحاد؛ إليجاد ناتج جمعمها.

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

أجد ناتج كّل مما يأتي : 	

1    314 + 127 =

2    248 + 535 =
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؟  يْنِ دَ دَ عِ عَ مْ نْدَ جَ حادِ عِ ميعَ اآلْ تَى أُعيدُ تَجْ ُث: مَ أَتََحدَّ

يًّا قِ عُ أُفُ مَ ةُ 2: أَجْ الطَّريقَ

2 4 7 + 4 5 = 2 9 2

أُعيدُ التَّجميعَ حادَ وَ عُ اآلْ مَ أَجْ
(7 + 5 = 12)

راتِ شَ عَ عُ الْ مَ أَجْ
(4 + 4 + 1 = 9)

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: يْنِ دَ دَ عُ الْعَ مَ أَجْ

1           2    

3    816 + 74 =       4    408 + 256 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

باراةِ الثّانِيَةِ  مُ في الْ ، وَ ولى 108 نِقاطٍ باراةِ األْ مُ لَّةٍ في الْ ةِ سَ رَ لَ فَريقُ كُ جَّ  5  سَ  

ا؟ عً يْنِ مَ باراتَ مُ ريقُ في الْ فَ لَ الْ جَّ طَةً سَ مْ نُقْ . فَكَ طَةً 86 نُقْ

    +     =    

نِ 614 , 76. يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ دُ ناتِجَ جَ يْفَ يَجِ حَ لي كَ ضِّ لي أَنْ يُوَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 1 8

+ 6 5

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
3 2 7

+ 1 5 8

3 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

4       8        3 4        8       5

890 664

108 86 194
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أَتََعلَُّم 

ئَةً  بَحً 1 مِ ؛ لِتُصْ راتِ شَ عَ لِّ 10 في منزلة الْ ميعِ كُ ذلِكَ بِتَجْ ، وَ راتِ شَ عَ ميعَ الْ نِ 251 , 367 أُعيدُ تَجْ يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ لِجَ

يًّا. قِ ا أَوْ أُفُ مودِيًّ عُ عَ مَ ، ثُمَّ أَجْ ئاتِ مِ ة الْ لَ نْزِ تُضافُ إِلى مَ
ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

   

  

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

 

 

 

 

 +

 

ا مودِيًّ عُ عَ مَ ةُ 1: أَجْ الطَّريقَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

3 6 7

+ 2 5 1

8

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

3 6 7

+ 2 5 1

1 8

1

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

3 6 7

+ 2 5 1

6 1 8

1

حادَ عُ اآلْ مَ أَجْ راتِ شَ عَ عُ الْ مَ أَجْ ئاتِ مِ عُ الْ مَ أَجْ

((22) �ِ���ْ
�

��� �ِ�َ�� �� �َ�َ �ُ�ْ�َ
ْ
��) �ِ���ْ

�
��� �ِ�َ�� �� �َ�َ �ُ�ْ�َ

ْ
�� 5

أَْستَْكِشُف

ةً  زَ رَ تْ 172 خَ تَرَ اْشَ ، وَ ةً زَ رَ بَةَ 186 خَ لَد هِ
يْها؟ دَ ةً صارَ لَ زَ رَ مْ خَ ر. فَكَ أُخْ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

ا  يًّ قِ فُ ا، أَوْ أُ يًّ مودِ يْنِ عَ دَ دَ عُ عَ مَ أَجْ

 . راتِ شَ ميعِ الْعَ ةِ تَجْ عَ إِعادَ مَ

التعلم القبلي: 

جمع عددين ضمن 3 منازل مع إعادة تجميع األحاد.	 

جمع عددين ضمن 3 منازل دون إعادة التجميع. 	 

التهيئة1

وزع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	 

اطلب إلى كل طالب في المجموعة كتابة مسألة جمع 	 
لعددين من ثالث منازل على لوِحه الصغير.

يتبادل الالعبــان األلواح ليحّل كّل العب المســألة 	 
الموجودة على لوح زميله.

يتحقق كّل العب من حّل زميله.	 

يمكن تكرار النشاط مرة أخرى.	 

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المســألة في فقرة )أستكشف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

كم خرزة لدى هبه؟ 186 	
كم خرزة إضافية اشترت؟ 172 	
 كيــف نجد عدد الخرزات الــذي صار لدى هبه؟  	

نجمع 
كم خرزة صار لدى هبة ؟ تختلف اإلجابات 	
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة.	 

نتاجات الدرس:

جمــع عددين ضمــن 3 منازل مع 	 
إعادة تجميع العشرات.

توظيــف القيمــة المنزلية لتفســير 	 
جمع عدديــن من ثالث منازل على 
أنه جمــع آحاد وآحاد، وعشــرات 

وعشرات، ومئات ومئات

5
الدرس
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التدريس3

ِع الطلبة إلى مجموعات، ووزع عليهم قطع دينزأو بدياًل لها، وورقة المصادر 1: بطاقات القيمة المنزلية.	  وزِّ

ح لهم أننا 	  ه الطلبة إلى تمثيل العددين باســتخدام قطع دينز، على بطاقات القيمة المنزلية، ووضِّ اكتب جملة الجمع 251 + 367 على الســبورة، ثم وجِّ
سنستخدم الجمع العمودي ، ثّم وجه إليهم األسئلة اآلتية:

ما ناتج 7 + 1 في منزلَتِي اآلحاد ؟ 8 	

ما ناتج 5 + 6 في منزلَتِي العشرات ؟ 11  	

 ما الصورة التحليلية للعدد 11في منزلة العشرات؟ 10 + 100، وتساوي 1 عشرة + 1 مئة 	

وضح للطلبة أن هذا يسمي إعادة تجميع العشرات، حيث نكتب 1 في منزلة العشرات، ونضيف 1 مئة إلى منزلة المئات.	 

تابع حّل المسألة مع الطلبة، بطرح األسئلة اآلتية عليهم:	 

ما ناتج 2 + 3 + 1 في منزلتي المئات ؟ 6  	

ما ناتج 251 + 367 ؟ 618  	

ح للطلبة ضرورة مراعاة الترتيب في عملية الجمع، بحيث يتم جمع اآلحاد أواًل، ثم العشرات، ثم المئات.	  وضِّ

ناقش مع الطلبة حّل المسألة السابقة بطريقة الجمع األفقي.	 

ق من تمكنهم من فكرة الدرس.	  ناقش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة؛ للتحقُّ

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى  ث( للتأكُّ    اســتعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
بعض الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 4. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال الموجود في فقرة )أحّل المسألة( واطلْب إليهم قراءَته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

كم عبوة عصير باع المصنع يوم الخميس؟ 278 	

كم عبوة عصير باع المصنع يوم األحد؟ 235 	

كم عبوة عصير باع المصنع في اليومين؟ 513 = 235 +278 	

ا.	  اطلب إلى الطلبة إيجاد ناتج الجمع في المسألة أفقيًّا وعموديًّ

إرشاد:   يمكنك نمذجة السؤال )باستخدام قطع دينيز أو بدياًل عنها( لمساعدة الطلبة ذوي المستوى دون المتوسط على  فهمه.

ههم إلى حلِّ أسئلة الدرس من كتاب التمارين.	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األسئلة في كتاب الطالب، وجِّ
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؟  يْنِ دَ دَ عِ عَ مْ نْدَ جَ راتِ عِ شَ عَ ميعِ الْ ةِ تَجْ تاجُ إِلى إِعادَ تى أَحْ حُ مَ رَ ُث: أَشْ أَتََحدَّ

يًّا قِ عُ أُفُ مَ ةُ 2: أَجْ الطَّريقَ

3 6 7 + 2 5 1 = 6 1 8

حادَ عُ اآلْ مَ أَجْ
(7 + 1 = 8)

ميعِ ةِ التَّجْ راتِ بِإِعادَ شَ عَ عُ الْ مَ أَجْ
(6 + 5 = 11)

ئاتِ ( 2+ 3+ 1) مِ عُ الْ مَ أَجْ

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: يْنِ دَ دَ عُ الْعَ مَ أَجْ

1           2    

3    370 + 152 =       4    508 + 392 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

مَ  وْ يَ ةً  بْوَ عَ  235 باعَ  وَ  ، ميسِ الْخَ مَ  وْ يَ ةً  بْوَ عَ  278 صيرٍ  عَ نَعُ  صْ مَ  5  باعَ   

؟ يْنِ مَ يَوْ ةً باعَ في الْ بْوَ مْ عَ ، فَكَ دِ َحَ األْ

    +     =    

نِ 272 , 654. يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ دُ ناتِجَ جَ يْفَ يَجِ حَ لي كَ ضِّ لي أَنْ يُوَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
6 9 4

+ 1 9 5

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
2 4 7

+ 3 8 6

3 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

8       8        9 6        3       3

522 900

278 235 513

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

دهم بورقة 	  ِع الطلبــة إلى مجموعات ثالثيــة، وزوِّ وزِّ
المصادر5: مروحة األعداد (1-6)

اطلب إلى الالعب األول في المجموعة تدوير مروحة 	 
األعداد 6 مــرات للحصــول على 6 أرقــام بطريقة 

عشوائية.
اطلب إلى الالعب الثانــي تكوين عددين من األرقام 	 

الستة، ثم اطلب إلى الالعب الثالث إيجاد ناتج جمع 
العددين .

يتبادل الطلبة األدوار، وُتَكّرر العملية عدة مرات.	 

تنبيــه:   تابع عمــل المجموعات، وفي حال 

تكوينهــم لعددين يحتاج ناتج جمعهمــا إلى إعادة 
تجميع المئات؛ اطلب إليهم تغيير أحد العددين.

!

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 2 من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أجد ناتج  399 + 286 + 175	 

تعليمات المشروع:

اطلب إلى الطلبة إيجاد ناتج الجمع لكمية االستهالك 	 
الواردة في فاتورتين، وكتابة الناتج بخط واضح وكبير 

على الورقة المقّواة أسفل الفاتورتين. 

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

أجد ناتج كلًّ مما يأتي: 	

1    547 + 157 = 2    345 + 489 =
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التعلم القبلي: 

جمــع عددين من ثالث منازل مع إعادة تجميع أو من 	 
دون إعادة تجميع.

قراءة األعداد وكتابتها ضمن 3 منازل.	 

التهيئة1

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ
اكتب على الســبورة مســألة جمع لعددين من ثالث 	 

منازل ال تحتاج إلى إعادة تجميع.
اطلب الى الطالب األول فــي المجموعة إيجاد ناتج 	 

الجمع، وإلــى الطالب الثاني إيجاد الناتج، ولكن بعد 
تغير ترتيــب العددين، ثم اطلب إليهــم المقارنة بين 

الناتجين.
ر النشاط مع أعداد أخرى.	  كرِّ

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى قراءة المســألة في فقرة )أستكشف( 	  وجِّ
وتأمل الصورة الواردة فيها، ثم اسألهم:

 كم فطيــرة باع مقصف المدرســة في األســبوع  	
األول؟ 317

كم فطيرة باع في االسبوع الثاني؟ 212 	
 ما جملــة الجمع التــي كتبتها الفتــاة؛ لتجد حالًّ  	

للمسألة؟ 317 + 212
 ما جملــة الجمع التــي كتبها الولــد؛ ليجد حاًل  	

للمسألة؟ 212 + 317
 ما االختالف بيــن جملَتِي الجمــع الّلتين كتبهما  	

الطفالِن؟ االختالف في ترتيب العددين.
 هل ســيحصالن على الناتج نفســه، أم ستختلف  	

إجابتاهما؟ سيحصالن على الناتج نفسه.
كم فطيرة باع المقصف في األسبوعين؟ 529 	
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

نتاجات الدرس:

جمع أعداد كلية مــن ثالث منازل 	 
العمليــات  خــواص  باســتخدام 

)التبديل والتجميع(.

6
الدرس

50

 �ُ�ْ ���� �ُ�ْ ����

212 + 317
َأْجَمُع

َأْجَمُع
317 + 212
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

ةَ  ، أَوْ ثَالثَ يْنِ دَ دَ عُ عَ مَ أَجْ
. تيبٍ رْ دادٍ بِأَيِّ تَ أَعْ

أَْستَْكِشُف

 212 ، وَ  لِ َوَّ بوعِ األْ ُسْ ةً في األْ 317 فَطيرَ ةِ  سَ رَ دْ مَ فُ الْ صِ قْ باعَ مَ

؟ يْنِ بوعَ ُسْ ةً باعَ في األْ مْ فَطيرَ بوعِ الثّاني. فَكَ ُسْ ةً في األْ فَطيرَ

أَتََعلَُّم 

. يَّرُ تَغَ ، أَيْ إِنَّ النّاتِجَ ال يَ هِ سِ لى النّاتِجِ نَفْ لُ عَ صُ أَحْ سَ ، وَ تيبٍ رْ عُ بِأَيِّ تَ مَ إنَّني أَجْ ، فَ يْنِ دَ دَ عُ عَ مَ ما أَجْ نْدَ : عِ يْنِ دَ دَ عُ عَ مَ أَجْ

ظُ أَنَّ 423 + 154 = 154 + 423 أُالحِ

. يَّرُ تَغَ ، أَيْ إِنَّ النّاتِجَ ال يَ هِ سِ لى النّاتِجِ نَفْ لُ عَ صُ أَحْ سَ ، وَ تيبٍ رْ عُ بِأَيِّ تَ مَ إِنَّني أَجْ دادٍ، فَ عُ 3 أَعْ مَ ما أَجْ نْدَ دادٍ: عِ عُ 3 أَعْ مْ أجَ

يِّرُ النّاتِجَ ؟ غَ تيبٍ ال يُ رْ نِ بِأَيِّ تَ يْ دَ دَ عَ عَ مْ يْفَ أَنَّ جَ ُث: كَ أَتََحدَّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 2 3

+ 1 5 4

5 7 7

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
1 5 4

+ 4 2 3

5 7 7

(304 + 153) + 431 =  304 + (153 + 431) =

   457 + 431 = 888       304 + 584 = 888
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التدريس3

اكتب مســألَتِي الجمع 154 + 423 و 423+154 بشكل عمودّي على السبورة، ثم ناقِش الطلبة 	 
في حّل كّل مسألة، ثم أسألهم:

ما ناتج 154 + 423؟ 577  	

ما ناتج 423 + 154؟ 577  	

ماذا تالحظ؟ اإلجابة نفُسها رغم اختالف ترتيب العددين. 	

ح للطلبة أنه عند جمع عددين بأي ترتيب؛  فإن الناتج ال يتغير.	  وضِّ

اكتب مسألة الجمع 431 + 153 + 304 بشكل أفقّي على السبورة، ثم اطلب إلى الطلبة ما يأتي:	 

إيجاد الناتج الجمع بإيجاد ناتج 153 + 304 أوال، ثم جمع الناتج إلى 431 	

إيجاد ناتج الجمع بإيجاد  ناتج 431 + 153 أوال، ثم جمع الناتج إلى 304 	

من خالل مناقشة الحلين الســابقين مع الطلبة، وضح لهم أنه عند جمع 3 أعداد بأي ترتيب، فإن 	 
الناتج ال يتغير.

ناقش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة، للتحقق من تمكنهم من فكرة الدرس.	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 6. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبَة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

ما عدد الطالب الذين يفضلون األنشطة الرياضية ؟ 154  	

ما عدد الطالب الذين يفّضلون األنشطة العلمية ؟ 177  	

ما عدد الطالب الذين يفّضلون األنشطة الثقافية ؟ 142 	

كيف نجد عدد الطالب الذين يفضلون األنشطة الثالثة ؟ نجمع 	

  ما جملة الجمع  التي تمثل عدد الطالب الذين يفضلون األنشطة الثالثة؟ 	
142 + 177 + 154 = 473

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق: 

د كل مجموعة بثالث 	  ِع الطلبة إلى مجموعات، وزوِّ وزِّ
بطاقات، مكتوب على كل بطاقة عدد من 3 منازل.

اطلب إلــى المجموعات تكوين ثــالث جمل جمع 	 
من البطاقات الثالث؛ وذلك بتغيير ترتيب البطاقات، 

وإيجاد ناتج الجمع في كل مرة.

ناقش إجابات المجموعات.	 

تنبيــه:   احــرص على أن يكــون ناتج جمع 

األعداد الثالثة ضمن 3 منازل. 
!

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين بوصفهما إثراًء لهم:

أجــد ناتج جمع األعــداد 307 و 254  و 414 بثالث 	 
طرائق.

عددان إذا ُجِمعا بأّي ترتيب يكون الناتج 412؟	 

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

أكتب العدد المناسب في  : 	

1    348 +  = 518 + 348

2    184 + 328  = 328  +  

3    508 +(384 +   ) = (  +384) + 104

51

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    211 + 345 =    
345 + 211 =    

   2    510 + 357 =    
357 + 510 =    

3    (412 + 174) + 203 =    
412 + (174 + 203) =    

  4    140 + (344 + 215) =    
(140 + 344) + 215 =    

5    (318 + 164) + 216 =    
318 + (164 + 216) =    

  6    309 + (454 + 175) =    
(309 + 454) + 175 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

لونَ  ضِّ فَ 177 يُ ، وَ يَّةَ ياضِ طَةَ الرِّ َنْشِ لونَ األْ ضِّ فَ سِ 154طالِبًا يُ دارِ مَ  7  في إِحد الْ  

بَةِ الَّذينَ  لَ دُ الطَّ دَ . فَما عَ طَةَ الثَّقافِيَّةَ َنْشِ لونَ األْ ضِّ فَ 142 يُ ، وَ يَّةَ لْمِ عِ طَةَ الْ َنْشِ األْ
؟ ةَ طَةَ الثَّالثَ َنْشِ لونَ األْ ضِّ فَ يُ

    +     +     =    

، ثُمَّ أَطْلُبُ  لَ نازِ نْ 3 مَ نْها مِ لٌّ مِ نُ كُ وَّ تَكَ دادٍ يَ ةَ 3 أَعْ لي كِتابَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

. يْنِ تَلِفَ خْ تيبَيْنِ مُ ها بِتَرْ عَ مْ يْهِ جَ إِلَ

3 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

556

789

698

867

699

938

556

789

698

867

699

938

177154 142 473
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ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
3 5 4

+ 2 3 7

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 0 0

+ 2 0 0

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 0 0

+ 2 0 0

6 0 0

بِ 100 نِ إِلى أَقْرَ يْ دَ دَ عَ بُ الْ أُقَرِّ عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

�ِ�ْ�َ
ْ
�� �ُ��

ْ
�

َ
��ِ�ْ�َ

ْ
�� �ُ��

ْ
�

َ
� 7

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

نِ بِالتَّقْريبِ  يْ دَ دَ عِ عَ مْ رُ ناتِجَ جَ دِّ أُقَ
بِ 100 أو 10 رَ إِلى أَقْ

	 التَّقْديرُ

أَتََعلَُّم 

  : تَيْنِ نِ بِطَريقَ يْ دَ دَ عِ عَ مْ قْديرُ (estimate) ناتِجِ جَ يُمكِنُني تَ

. عُ مَ ، ثُمَّ أَجْ الً بِ 10 أَوَّ يْنِ إلى أَقْرَ دَ دَ عَ نَ الْ الًّ مِ بُ كُ ةُ 1: أُقَرِّ الطَّريقَ

. عُ مَ ، ثُمَّ أَجْ الً بِ 100 أَوَّ نِ إِلى أَقْرَ يْ دَ دَ عَ نَ الْ الًّ مِ بُ كُ ةُ 2: أُقَرِّ الطَّريقَ

؟أَْستَْكِشُف هارِ َزْ دِ األْ دَ موعَ عَ جْ رُ مَ دِّ أُقَ

217 183

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
3 5 4

+ 2 3 7

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
3 5 0

+ 2 4 0

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
3 5 0

+ 2 4 0

5 9 0

بِ 10 نِ إِلى أَقْرَ يْ دَ دَ عَ بُ الْ أُقَرِّ عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

التعلم القبلي: 

تقريب األعداد إلى أقرب عشرة.	 
تقريب األعداد إلى أقرب مئة.	 
جمــع عددين من ثالث منازل مع إعادة تجميع أو من 	 

دون إعادة تجميع. 

التهيئة1

اذكرعدًدأ من 3 منــازل مثل 472 بصوت واضح أمام 	 
الطلبة.

اطلب إلى أحد الطلبة تقريبه إلى أقرب عشــرة، وإلى 	 
طالب آخر تقريبه إلى أقرب مئة.

ر النشاط مع أعداد أخرى.	  كرِّ

االستكشاف2

ل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
ثم اطلــب إليهم قراءة نّص المســألة الواردة فيها، ثم 

اسألهم:
ما عدد األزهار الصفراء؟ 183 	
ما عدد األزهار الحمراء؟ 217 	
 ما عــدد األزهار الصفــراء بالتقريــب إلى أقرب  	

عشرة؟ 180
 ما عــدد األزهار الحمــراء بالتقريــب إلى أقرب  	

عشرة؟ 220
 مــا مجمــوع عــدد األزهــار بعــد التقريــب؟  	

180 + 220 = 400

 هل اإلجابــة التي حصلت عليهــا لمجموع عدد  	
األزهار دقيقة؟ ال

لماذا؟ ألنها ناتجة عن التقريب. 	
 هل اإلجابــة التي حصلت عليهــا لمجموع عدد  	

األزهار قريبة من النتيجة الحقيقية؟ نعم
ما معنى كلمة تقدير؟ إجابات مختلفة 	
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة.	 

نتاجات الدرس:

تقدير ناتج جمــع عددين بالتقريب 	 
إلى أقرب 10 أو أقرب 100

7
الدرس



52A

التدريس3

ح للطلبــة أن تقدير الجمع هو عملية إليجاد نتيجة تقريبــة لناتج جمع عددين، ويكون ذلك 	  وضِّ
بتقريب العددين إلى أقرب 10 أو أقرب 100. 

اكتب على السبورة العبارة اآلتية:  ..…  = 237 + 354  ، ثم اسأل الطلبة:	 
كيف نجد تقدير ناتج الجمع إلى أقرب عشرة؟ بتقريب العددين إلى أقرب عشرة. 	
ما تقريب العدد 354 إلى أقرب عشرة؟ 350 	
ما تقريب العدد 237 إلى أقرب عشرة؟ 240 	
ما  تقدير ناتج الجمع إلى أقرب عشرة ؟590 = 240 +350 	
هل هناك طريقة أخرى لتقدير ناتج الجمع؟ نعم، بالتقريب إلى أقرب مئة . 	
ما تقريب العدد 354 إلى أقرب مئة؟ 400 	
ما تقريب العدد 237 إلى أقرب مئة؟ 200 	
ما تقدير ناتج الجمع الى أقرب مئة؟ 600 = 200 + 400 	

إرشاد:   إحرص على استخدام لوحة المنازل؛ لتوضيح خطوات التقريب إلى أقرب عشرة 

وإلى أقرب مئة، ثم إيجاد ناتج الجمع بعد التقريب.

ناقش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة، للتحقق من تمكنهم من فكرة الدرس.	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 4. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبَة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

ما تقدير ناتج جمع العددين 261 و 417 إلى أقرب 10؟ 680 	

ما تقدير ناتج جمع العددين 217 و 461 إلى أقرب 10؟ 680 	

هل ناتج تقدير 417 + 261 هو نفسه ناتج تقدير 461 + 217؟ نعم 	

لماذا؟ ألن ناتج تقريب العددين 61 و 17 إلى أقرب 10 هو نفسه، وناتج جمع المئات نفسه. 	
ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ

من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

بِ 10: رَ عِ بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ أُقَ

1    

2    649 + 251       +     =    

بِ 100: رَ عِ بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ أُقَ

3    

4    499 + 319       +     =    
أَُحلُّ الَْمْسألََة

نِ  يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ ديرُ ناتِجِ جَ قْ هُ تَ سُ وَ نَفْ نِ 417 , 261 هُ يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ ديرُ ناتِجِ جَ قْ لْ تَ : هَ دِيُّ دَ سُّ الْعَ  5  الْحِ  

رُ إِجابَتي. بِ 10؟ أُفَسِّ ريبِ إِلى أَقْرَ 217 , 461 بِالتَّقْ

، ثُمَّ أَطْلَبُ  لَ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ نُ كُ وَّ تَكَ نِ يَ يْ دَ دَ ةَ عَ لي كِتابَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

بِ 100.  إِلى أَقْرَ بِ 10 وَ ريبِ إِلى أَقْرَ عِهما بِالتَّقْ مْ ديرَ ناتِجِ جَ قْ يْهِ تَ إِلَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 1 8

+ 3 2 7

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

+

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 3 8

+ 2 7 2

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

+
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بِ 10؟ ريبِ إِلى أَقْرِ نِ بِالتَّقْ يْ دَ دَ عِ عَ مْ رُ ناتِجَ جَ دِّ يْفَ أُقَ ُث:  كَ أَتََحدَّ

4        2       0

4        0       0

7        5       0

7        0       0

3        3       0

3        0       0

650 250 900

500 300 800

انظر الهامش

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق: 

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ
ع علــى المجموعات بطاقــات، مكتوب على كّل 	  وزِّ

منها مسألة جمع لعددين من ثالث منازل.
اطلب إلــى الطالب األول اختيار إحــدى البطاقات، 	 

وتقدير ناتج جمع المســألة عليها إلى أقرب عشــرة، 
ثم اطلب إلى الطالب اآلخر تقدير ناتج جمع المسألة 

نفسها ألقرب مئة. 
يتبادل الطالبان األدوار.	 
تســتمر العملية حتى تقدر المجموعــة ناتج الجمع 	 

للمسائل جميعها على البطاقات. 

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 3 من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أســتخدم األرقــام 5,4,3,2,1,0 لتكوين عددين من 	 
3 منــازل األرقام المكونة لكليلهمــا مختلفة، بحيث 
يكــون ناتج تقديــر جمعهما مقّرًبا إلى أقرب عشــرة 

ًبا إلى أقرب مئة. يساوي ناتج تقدير جمِعهما مقرَّ

تعليمات المشروع:

اطلب إلى الطلبة تقدير ناتج جمع كمية االستهالك في 	 
الفاتورتين إلى أقرب عشــرة وإلى أقرب مئة، وكتابة 

ذلك على الورقة المقّواة أسفَل الفاتورتين.

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

ُر ناتج الجمع  إلى أقرب 10 ثم إلى أقرب 100: 	 أقدِّ

1    376 + 468  2    139 + 581

إجابة )أحل المسألة(:

5)  نعــم ؛ ألن تقدير ناتج جمــع 261 + 417   الى أقرب 10 هو  680 

وتقديــر ناتج جمع 217 + 461 هو 680 أيضا وكذلك  تقدير ناتج 
جمــع   261 + 417   الى أقــرب 100 هو  700 وتقدير ناتج جمع 

217 + 461 هو 700 أيضا.
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

 . عِ مْ لى الْجَ ياتِيَّةً عَ سائِلَ حَ لُّ مَ أَحُ

ةُ 214 طالِبًا، وَ 165  سَ رَ دْ مَ تْهُ الْ يَّ الَّذي أَقامَ نَوِ تِفالَ السَّ حْ رَ االْ ضَ حَ
روا  ضَ حَ الَّذينَ  دُ  دَ عَ مْ  فَكَ ا.  لِّمً عَ مُ  37 وَ   ، بَةِ لَ الطَّ أُمورِ  لِياءِ  أَوْ نْ  مِ

؟ تِفالَ حْ االْ

: تِيَةَ ةَ اآلْ عَ بَ َرْ طُواتِ األْ بِعُ الْخُ أَلَةِ أَتَّ سْ لِّ الْمَ لِحَ

بِ 10 ريبِ إِلى أَقْرَ عِ بِالتَّقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ ، أُقَ لِّ ةِ الْحَ حَّ نْ صِ قَ مِ قَّ َتَحَ ألِ

214 + 165 + 37  210 + 170 + 40 = 420

. ةٌ بولَ قْ ةُ مَ جابَ ِ دِ 420، فَاإلْ دَ عَ نَ الْ دَ 416 قَريبٌ مِ دَ عَ بِما أَنَّ الْ

أَفَْهُم

أَُحلُّ

أَتََحقَُّق

أَُخطُِّط 1

3

4

2

214 + 165 + 37 =

   379 + 37 = 416

ألَةِ؟ سْ طَياتُ المَ عْ ما مُ
تَها طًّا تَحْ عُ خَ أَضَ

هُ	  طُ وِّ ؟ أُحَ أَلَةِ سْ طْلوبُ  في الْمَ ما الْمَ

. أَلَةِ سْ لِّ الْمَ لُها لِحَ مِ تَعْ لِيَّةَ الَّتي أَسْ مَ دُ الْعَ دِّ أُحَ
بَةِ لَ لِياءِ أُمورِ الطَّ نْ أَوْ تِفالَ 214 طالِبًا وَ 165 مِ حْ رَ االْ ضَ حَ

. عُ مَ مْ أَجْ هِ ميعِ ضورِ جَ دِ اْلحُ دَ يجادِ عَ ا. إلِ لِّمً عَ وَ 37 مُ

. لِّمينَ عَ مُ دَ الْ دَ عَ ، وَ بَةِ لَ لِياءِ أُمورِ الطَّ دَ أَوْ دَ عَ ، وَ بَةِ لَ دَ الطَّ دَ عُ عَ مَ أَجْ

ا. صً خْ تِفالَ 416 شَ حْ ضروا االْ دُ الَّذينَ حَ دَ ، عَ نْ إِذَ

التعلم القبلي: 

تقريب األعداد إلى أقرب عشرة.	 

تقريب األعداد إلى أقرب مئة.	 

تقديــر ناتج جمع عددين بالتقريــب إلى أقرب 10 أو 	 
أقرب 100

جمــع عددين من ثالث منازل مع إعادة تجميع أو من 	 
دون إعادة تجميع. 

التهيئة1

اكتب عددا من 3 منازل على السبورة.	 

اختر أحد الطلبة، واطلب إليه تمثيل العدد باســتخدام 	 
حركات الجســد، وحّفز بقية الطلبة على معرفة العدد 

من خالل الوصف.

يمكن تكرار النشاط أكثر من مّرة.	 

نتاجات الدرس:

حّل مســائل حياتيــة ذات خطوتين 	 
علــى األكثــر على الجمــع ضمن 
3 منــازل، والحكم علــى معقولية 

اإلجابة باستخدام التقدير.

8
الدرس
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التدريس2

ه الطلبة إلى قراءة المسألة الواردة في مقدمة الدرس، ووضح لهم أنه لحّل أي مســـألة حياتية 	  وجِّ
ق. نحتاج إلى أربع خطوات رئيسة،هي: الفهم، والتخطيط، والحّل، والتحقُّ

ناقش مع الطلبة حّل المسألة على السبورة، متبًعا الخطوات األربع لحل المسألة كما يأتي:	 

أفهم 1

اسأل الطلبة:	 

 ما معطيات المسألة؟ حضر حفل المدرســة 214 طالًبا، و165 من أولياء األمور، و37 معلًما  	
)اطلب إلى الطلبة وضع خط تحت المعطيات(

 ما المطلوب؟ ما عدد الذين حضروا االحتفال )اطلب إلى الطلبة تحويط المطلوب(  	

أخطط 2

اسأل الطلبة: 	 

  كيف يمكن إيجاد عدد حضور الحفل؟  	
نجمع عدد الطلبة، وعدد أولياء األمور، وعدد المعلمين.

دّوْن إجابات الطلبة جميعها على السبورة، وناقشهم بها.	 

أحّل 3

اسأل الطلبة:	 

  كم عدد الذين حضروا االحتفال؟ 	
نجمع عدد الطلبة وعدد أولياء االمور أواًل، ثم نجمع عدد المعلمين إلى الناتج 

214 + 165  = 379 

    379 + 37 = 416

أتحّقق 4

ر ناتج الجمع بالتقريب إلى أقرب عشرة 	  اسأل الطلبة: كيف نتحقق من صحة الحل؟ نقدِّ
214 + 165 + 37 → 210 + 170 + 40 = 420

واإلجابة قريبة من 416.

التدريب3

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 5. وجِّ

إرشاد:   قد يحتاج الطلبة من ذوي المستوى دون المتوسط إلى  مساعدة؛ لذا يمكن نمذجة المسائل 

من خالل رسمها لمساعدتهم على فهمها، كما يمكن محاكاة المسألة من خالل التمثيل)الدراما(.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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..............................................
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..............................................

..............................................

..............................................

..............................................



55

55

نانِ  وَّ تَكَ نِ يَ يْ دَ دَ عَ عَ مْ نُ جَ مَّ تَضَ ةٍ تَ ياتِيَّةٍ قَصيرَ ةٍ حَ أَلَ سْ ةَ مَ لي كِتابَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

لَّها.   يْهِ أَنْ يَحُ ، ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَ لَ نازِ نْ 3 مَ مِ

ةِ إِجابَتي:  حَّ نْ صِ قُ مِ قَّ ، ثُمَّ أَتَحَ تِيَةَ سائِلَ اآلْ لُّ الْمَ أَحُ

ةً  ةِ، وَ 76 آيَ رَ بَقَ ةِ الْ نْ سورَ ةً مِ لَ 113 آيَ َوَّ رَ األْ هْ ظَ الشَّ فِ ، فَحَ ريمِ آنِ الْكَ رْ قُ ظِ الْ فْ ةِ حِ قَ سابَ فُ في مُ كَ يوسُ 1  شارَ

؟  يْنِ رَ هْ فُ في الشَّ ظَ يوسُ فِ ةً حَ مْ آيَ رَ الثّاني، فَكَ هْ الشَّ

 ، ةً غيرَ ةً صَ رَ جَ 141 شَ ، وَ ةً بيرَ تونٍ كَ يْ ةَ زَ رَ جَ 317 شَ سامٍ  ةِ حُ عَ رَ زْ 2  في مَ

؟ سامٍ ةِ حُ عَ رَ زْ تونٍ في مَ يْ ةَ زَ رَ جَ مْ شَ . فَكَ ةً رَ جَ عامَ 152 شَ عَ هذا الْ رَ زَ وَ

بَةِ؟ تَ كْ ا في الْمَ مْ كِتابً يًّا. فَكَ يخِ ا تارِ 97 كِتابً ا ديِنيًّا، وَ يًّا، و241 كِتابً لْمِ ا عِ ةِ 132 كِتابً سَ رَ دْ مَ تَبَةِ الْ كْ 3 في مَ

قيبَةً  حَ مْ  فَكَ  . ةً غيرَ صَ قيبَةً  حَ  267 وَ   ، ةً بيرَ كَ قيبَةً  حَ  314 تاجينَ  حْ مُ الْ بَةِ  لَ الطَّ لى  عَ ةٌ  يَّ يْرِ خَ يَّةٌ  عِ مْ جَ تْ  عَ زَّ 4  وَ

؟ يَّةُ عِ مْ تِ الْجَ عَ زَّ وَ

ا في  صً خْ 415 شَ ا، وَ صً خْ بيعِ 347 شَ لِ الرَّ يْوانِ في فَصْ ةَ الْحَ 5  زارَ حديقَ

مْ  ا. فَكَ صً خْ ها 141 شَ دْ زارَ قَ ريفِ فَ لِ الْخَ ا في فَصْ ، أمّ يْفِ لِ الصَّ فَصْ
؟ ةِ فُصولِ الثَّالثَ ةَ في الْ ا زارَ الْحديقَ صً خْ شَ

3 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

113   +  76 =  189

317+ 141  + 152  = 610

132 + 241  + 97 =  470

314+ 267  = 581

347 + 415  + 141  = 903

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

اإلثراء4

تعليمات المشروع:

اطلب إلى الطلبة اقتراح طريقتين لترشــيد اســتهالك 	 
المقــّواة الخاصة  الورقة  الكهربــاء، وكتابتها علــى 

بالمشروع.

ِر الطلبة بأّن موعد عرض نتائج المشروع قريب؛ لذا 	  ذكِّ
يجب عليهم وضع الّلمســات النهائية على المشروع، 
د مــن أّن عناصر المشــروع المطلوبة جميعها  والتأكُّ

متوافرة يوم العرض.

المفاهيم العابرة للمواد  

د المفاهيم العابرة للمواد حيثما وردت في كتاب الطالب  أكِّ
ز وعي الطلبــة بالقضايا البيئية، من  أو كتاب التمارين. عزِّ

خالل إخبارهم بأهمية ترشيد استهالك الكهرباء.

الختام5

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

 مع ليندا  312 خرزة صفراء ، و 254 خرزة حمراء،  	
و175  خرزة خضراء ، فكم خرزة مع ليندا؟

المفاهيم العابرة للمواد  

ـد المفاهيـَم العابـرة للمواد حيثمـا وردت في كتـاب الطالب أو كتـاب التمارين.  أكِّ
فـي السـؤال 4، أْثـِر معرفـة الطلبة بفضـل الصدقة مـن خالل الحديـث النبوي:

عـن أبـي هريـرة - رضـي اللـه عنـه - أن النبي صلـى الله عليه وسـلم قـال: )ما من 
يـوم يصبـح العبـاد فيـه إال ملكان ينـزالن فيقـول أحدهما : اللهـم أعط منفًقـا خلًفا، 

ويقـول اآلخر: اللهـم أعط ممسـًكا تلًفـا(. رواه البخاري
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هيا بنا نلعب

المفهوم الرياضي:

ـــع  ـــادة تجمي ـــع إع ـــازل م ـــالث من ـــن ث ـــن م ـــع عددي جم
ـــع. ـــادة تجمي ـــن دون إع أو م

 المواد:

بطاقات مكتوب عليها جمل طرح بعضها يحتاج حلها إلى 
إعادة التجميع، ورقة اللعب.

التعليمات:

ِه الطلبة إلى اللعبــة الخاصة بالوحدة والموجودة 	  وجِّ
في كتاب الطالب.

اشرح لهم تعليمات اللعبة.	 

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

د كل مجموعة بأدوات اللعبة.	  زوِّ

م المســاعدة والدعم 	  راقب الطلبة في أثناء اللعب وقدِّ
إلى من يحتاج.

3
الوحدة

56

َعْب َمًعا 
ْ
ل
َ
َعْب َمًعا ِلن
ْ
ل
َ
ِلن

أَكْبَُر ناتِِج َجْمعٍ

اْلَموادُّ واْألََدواُت:

قامُ من 0 إِلى 4 	  َرْ توبٌ عليها األْ كْ بِطاقاتٌ مَ
تانِ	  قَ رَ وَ
صاصٍ	  أَقْالمُ رَ

أَْستَِعدُّ :

 	. رِ جاوِ لِ الْمُ كْ ما في الشَّ عِبٍ كَ ةَ لَ قَ رَ بٍ وَ لُّ العِ دُّ كُ عِ يُ

 	. بينَ عِ ةً أَمامَ الالّ لوبَ قْ بِطاقاتُ مَ عُ الْ توضَ

أَبَْدأُ :

يَجوزُ 	  ، وال  لِ نازِ مَ الْ  د إِحْ في  يْها  لَ عَ الَّذي  مَ  قْ الرَّ تُبُ  كْ يَ ثُمَّ   ، ةً بِطاقَ لُ  َوَّ األْ بُ  عِ الالّ تارُ  يَخْ
. بِطاقاتِ لِطُ الْ ةَ ثُمَّ يَخْ بِطاقَ عيدُ الْ دَ ذلِكَ يُ بْعَ . وَ قْمِ كانِ الرَّ ييرُ مَ غْ تَ

 	. لُ َوَّ بُ األْ عِ هُ الالّ ذَ بُ الثّاني ما نَفَّ عِ ذُ الالّ نَفِّ يُ

اللَّعِبِ 	  ةِ  حَ وْ لَ في  تِّ  السِّ لِ  نازِ مَ الْ ميعَ  جَ العِبٍ  لُّ  كُ لَ  مِ كْ يُ حتّى  وارَ  َدْ األْ بانِ  عِ الالّ لُ  تَبادَ يَ
 . ةِ بِهِ الخاصَّ

 	. عِ مْ بٍ ناتِجَ الْجَ لُّ العِ دُ كُ يَجِ

 	. بَرِ َكْ لى النّاتِجِ األْ ل عَ صُ نْ يَحْ بُ الفائِزُ هو مَ عِ الالّ

ةٍ.	  رَّ نْ مَ ثَرَ مِ بَةَ أَكْ رُ اللُّعْ رِّ نُكَ

بينَ عِ دُ الالّ دَ عَ

2
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: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    716 + 62 =      2    438 + 351 =    

3    416 + 78 =      4    138 + 568 =    

: عِ مْ نِيًّا ناتِجَ الْجَ دُ ذِهْ أَجِ

5    238 + 49 =      6    547 + 40 =    

7    361 + 400 =      8    603 + 67 =    

: ةَ قودَ فْ دادَ الْمَ َعْ دُ األْ أَجِ

9    6 3

+ 7

8 1 6

  10    4 5

+ 1 5

1 8

بِ 10: ريبِ إِلى أَقْرَ عِ بِالتَّقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ  11 أُقَ  

407 + 265 →      +      =     

بِ 100: ريبِ إِلى أَقْرَ عِ بِالتَّقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ  12 أُقَ  

377 + 216 →      +      =     

رَ الثّاني.  هْ ا الشَّ لَمً ، وَ 355 قَ لَ َوَّ رَ األْ هْ ا الشّ لَمً ةٌ 472 قَ بَ تَ كْ تْ مَ  13  باعَ  

؟ يْنِ رَ هْ تْ في الشَّ ا باعَ لَمً مْ قَ فَكَ
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778       789

494       706

287      587

761      670

410      270         680

400             200            600

472 + 355 = 827

1

4

3

6

6

3

اختبار نهاية الوحدة:

ِه الطلبَة إلى اختبار نهاية الوحدة واطلب إليهم حّل 	  وجِّ
المســائل من 1 إلى 21 بشكل فردي. اختر اإلجابات 
ِم  غير الصحيحة وناقشــها مع الصف وبيِِّن الخطأ وقدِّ

الصواب.

ِع الطلبة إلى مجموعات رباعية.	  وزِّ

المجموعات، 	  الدولية على  ع أســئلة االختبارات  وزِّ
بحيث تحّل كل مجموعة سؤااًل مختلًفا أو سؤالين.

كلِّــف طالًبا مــن كل مجموعة َعــْرَض إجابتهم أمام 	 
الصف.

م لهم الدعم والتغذية الراجعة .	  تابع الطلبة وقدِّ
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: قودَ فْ مَ دَ الْ دَ عَ دُ الْ أَجِ
14    248 +     = 548   15        + 746 = 796

16    567 +     = 597   17        + 329 = 829

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

18    (613 + 109) + 114 =    
613 + (109 + 114) =    

  19    150 + (233 + 314) =    
(150 + 233) + 314 =    

20    (219 + 154) + 221 =    
219 + (154 + 221) =    

  21    409 + (345 + 106) =    
(409 + 345) + 106 =    

ْولِيَِّة  تَْدريٌب َعلى اْالْخِتباراِت الدَّ

بِ 10 يُساوي: ريبِ إِلى أَقْرَ نِ 374  و  509  بِالتَّقْ يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ ديرُ ناتِجِ جَ قْ  22 تَ  

  980   900   880   870

نِ 549 و 256 يُساوي: يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ  23 ناتِجُ جَ  

  605   705   805   795

دُ النِّقاطِ  دَ مْ عَ . فَكَ نِّيَّةِ فَ ةِ الْ قَ سابَ مُ طَةً في الْ ، وَ 315 نُقْ يَّةِ لْمِ عِ ةِ الْ قَ سابَ مُ طَةً في الْ لى 268 نُقْ ةُ عَ لَتْ فاطِمَ صَ  24  حَ  

؟  تَيْنِ قَ سابَ مُ ةُ في الْ يْها فاطِمَ لَ لتْ عَ صَ تي حَ الَّ
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836
836

583

594
594

697
697

860
860

50

30 500

مالحظات المعلم
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..........................................................
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..........................................................
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: طْلوبِ بِ الْمَ سْ ا بحَ يًّ دِ دُّ تَصاعُ أَعُ

1    472, 473,     ,     ,    . ( داتِ (بِالْواحِ

2    324, 334,     ,     ,    . ( اتِ عَرشَ (بِالْ

3    148, 248,     ,     ,    . ( ِئاتِ (بِاملْ

508 ,477 ,612 ,264 ,161  : يَّ جِ وْ دَ الزَّ دَ عَ طُ الْ وِّ  4 أُحَ  

400 + 70 + 8  : ليلِيَّةُ هُ التَّحْ تُ دَ الَّذي صورَ دَ عَ طُ الْ وِّ  5 أُحَ  

784   478   874

. لِماتِ كَ دَ 681 بِالْ دَ عَ تُبُ الْ  6 أَكْ  

                               

108 , 365 , 861 , 598 , 714 , 513 : دِيَّ رْ فَ دَ الْ دَ عَ طُ الْ وِّ  7 أُحَ  

لِيًّا: 735 , 537 , 573  نازُ تِيَةَ تَ دادَ اآلْ َعْ تِّبُ األْ  8 أُرَ  

.     ,      ,      

دِ 470 هو: دَ ابِقُ لِلْعَ دُ السّ دَ عَ  9 الْ  

  468   469   471   460

دِ 675 هو: دَ عَ مِ  7  في الْ قْ لِيَّةُ لِلرَّ نْزِ مَ ةُ الْ قيمَ  10 الْ  

  700   70    7    600
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 474     475      476

 344      354     364

 348     448      548

735           573           537

ستمئة وواحد وثمانون

األسئلة التراكمية

اســتعن باألســئلة التراكميــة لمراجعــة المفاهيــم 	 
والمهارات الرياضّيــة التي تعلَّمها الطلبة في وحدات 
سابقة والمرتبطة بنتاجات هذه الوحدة. تساعد األسئلة 
التراكمية الطلبة على الربــط بين أفكار وموضوعات 

تعلموها في أوقات متباعدة.

اطلْب إلى الطلبة حلَّ األسئلة التراكمية واجًبا منزليًّا، 	 
ثم ناِقشهم في الحلول في الحصة القادمة

مالحظات المعلم
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..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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كتاب التمارين

PB 19

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    409 + 40 =     2    333 + 500 =    

3    519 + 70 =     4    562 + 300 =    

5    174 + 700 =     6    754 + 40 =    

7    149 + 30 =     8    496 + 500 =    

  : قودَ في  فْ دَ الْمَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

9    253 +  = 553 10    638 +  = 728

أْتي: ا يَ مّ لٍّ مِ ةَ  أَوْ  أَمامَ كُ عُ إِشارَ أَضَ

11    362 + 40 = 202 + 200

12    529 + 90 = 589 + 40

13    636 + 50 = 646 + 20 

14    480 + 100 = 350 + 50


¡ ¢��ِ£ْ¤ِ �ِ
َ

	�ِ
ْ
���َ �ِ�َ

َ
��َ

ْ
�� �ِ
�َ
¥�ُ �ُ�ْ�َ 1  �ُ�ْ ����

833

862

794

996

90300



449

589

874

179







PB20

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

نِيًّا: عِ ذِهْ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    215 + 59 =     2    568 + 17 =    

3    517 + 36 =     4    524 + 38=    

5    105 + 48 =     6    261 + 34 =    

ر، فَما  يَّةٍ أُخْ عِ مْ ا لِجَ بْلَغِ 75 دينارً عَ بِمَ بَرَّ تَ ، وَ ةِ يَّ يْرِ يّاتِ الْخَ عِ مْ د الْجَ حْ ِ ا إلِ بْلَغِ 148 دينارً الحٌ بِمَ عَ صَ بَرَّ  7  تَ  

؟ يَّتَيْنِ عِ مْ الحٌ لِلْجَ عَ بِهِ صَ بَرَّ بْلَغِ الَّذي تَ مَ دارُ الْ قْ مِ

           =    

بَتِها في  لَ دُ طَ دَ مْ عَ ، فَكَ ةِ يَّ ةِ الثّانَوِ لَ حَ رْ مَ ، و 87 طالِبًا في الْ يَّةِ َساسِ ةِ األْ لَ حَ رْ مَ ةٌ فيها 216 طالِبًا في الْ سَ رَ دْ  8  مَ  

؟ تَيْنِ لَ حَ رْ مَ الْ

           =    

نِيًّا : أْتي ذِهْ ا يَ مّ لٍّ مِ دُ ناتِجَ كُ تُ أَنَّ 252 = 18 + 234، أَجِ لِمْ إِذا عَ

9    234 + 28 =     10    234 + 48 =     11    254 + 18 =     

�¦ِ£ْ
§

¨�� �ُ�ْ�َ
ْ
�� 2  �ُ�ْ ����

274

553

153

585

562

295

148       +          75         223

216       +          87         303

262 282 272

PB 21

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1   5 1 4

+ 7 3

2   6 2 3

+ 2 5 6

3    704 + 183 =     4    323 + 74 =    

بَ في  ناسِ مَ الْمُ قْ تُبُ الرَّ أَكْ

5   6

+ 4 6

8 7 9
 

6   2

+ 4 2

6 5 6

بَ في  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

7    306 +  = 586 8    134 +  = 376

لَ  نازِ لى 3 مَ ما عَ نْهُ لٌّ مِ توي كُ نِ يَحْ يْ دَ دَ نَ عَ وِّ ُكَ ها؛ ألِ ميعَ تِيَةِ جَ بِطاقاتِ اآلْ تي في الْ قامَ الَّ َرْ مُ األْ دِ تَخْ  9  أَسْ  

ما 429 : هُ موعُ جْ ومَ

3 4 0 1 5 2

�ُ�ْ�َ
ْ
�� 3  �ُ�ْ ����

8      7      95      8      7

3      3 1      4
2 1

280 242

304 + 125 = 429

887 397

PB22

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1   3 6 7

+ 2 4  

2   1 3 6

+ 5 4 6

3    304 + 88 =     4    626 + 255 =    

بَ في  ناسِ مَ الْمُ قْ تُبُ الرَّ أَكْ

5   5 4 3

+ 1

8 1
 

6   6 3 8

+ 2

7 3

ما : هُ موعُ جْ يْثُ يَكونُ مَ فِّ الثّاني، بِحَ نَ الصَّ ا مِ دً دَ عَ ، وَ لِ وَّ فِّ األَْ نَ الصَّ ا مِ دً دَ تارُ عَ أَخْ

كِنُ  مْ رَ ما يُ غَ  7 أَصْ  

كِنُ مْ بَرَ ما يُ  8 أَكْ  

دُ  دَ بَحَ عَ مْ طالِبًا أَصْ سِ 35 طالِبًا. فَكَ دارِ مَ د الْ ن إِحْ مْ مِ يْهِ مَّ إِلَ يٍّ ، اِنْضَ فِ شْ يَّمٍ كَ خَ كُ 157 طالِبًا في مُ  9  يُشارِ  

؟     كينَ شارِ مُ الْ

625 761 201 670 105 155

46 36 77 39 59 63

(1) �ِ���ْ
�

��� �ِ�َ
 �� �َ�َ �ُ�ْ�َ
ْ
�� 4  �ُ�ْ ����

3     9      1
392

3               8
6

1               5
6

881
6      8      2

105 + 36 = 141

761  +  77  =   838

157 + 35 = 192
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كتاب التمارين

PB 23

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1   4 7 8

+ 2 4 1  

2   3 0 4

+ 1 9 6

3    448 + 271 =     4    382 + 549 =    

بَ في  ناسِ مَ الْمُ قْ تُبُ الرَّ أَكْ

5   2 5 6

+ 3

0 4

 6    3    +  54 = 621

ا.  مَ الثّانيَ 175 دِينارً يَوْ الْ ا، وَ لَ 148 دِينارً َوَّ مَ األْ يَوْ تِ الْ قَ يْثُ أَنْفَ ، حَ ةٍ يَّ رِّ ةٍ بَ لَ حْ بْدِ اللَّهِ في رِ ةُ عَ تْ عائِلَ جَ رَ  7  خَ  

؟  يْنِ مَ يَوْ عائِلَةُ في الْ تِ الْ قَ ا أَنْفَ مْ دِينارً فَكَ

ما: هُ موعُ جْ لَ ومَ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ نُ كُ وَّ كَ تَ نِ يَ يْ دَ دَ نَ عَ وِّ كَ ها؛ ألُِ ميعَ تِيَةِ جَ قامَ الَّتي في الْبِطاقاتِ اآلْ َرْ مُ األْ دِ تَخْ أَسْ

كِنُ مْ رُ ما يُ غَ  8 أَصْ  

كِنُ مْ بَرُ ما يُ  9 أَكْ  

نْ 440 بَرُ مِ أَكْ نْ 450 وَ رُ مِ غَ  10 أَصْ  

2 5 6 3 8 1

(2) �ِ���ْ
�

��� �ِ�َ
 �� �َ�َ �ُ�ْ�َ
ْ
��  5  �ُ�ْ ����

5      0      07      1      9
719 931

6       7           2
4      8

6

148 + 175 = 323

إجابة ممكنة:
238+ 156 = 394

إجابة ممكنة: 988 =125 +863

183 + 265 = 448

PB24

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

بَ في   ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

1    314 + 471 =  + 314 2     + 186 =  + 505 

3    612 +  = 133 +   4    245 +  = 245 + 

5    418 + (213 +  ) = (  + 213) + 144

6     +(418 +  ) = (266 +  ) + 401

تَيْنِ : تَلِفَ خْ تَيْنِ مُ قَ ةِ بِطَريَ دادِ الثَّالثَ َعْ عِ األْ مْ دُ ناتِجَ جَ أَجِ

7    384 , 251 , 138 8    167 , 405 , 364

دادَ 280 , 158 , 258 , 180 , 167 , 267  َعْ تُبُ األْ  9  أَكْ  

لْعٍ لِّ ضِ لى كُ دادِ عَ َعْ موعُ األْ جْ يْثُ يَكونُ مَ ، بِحَ وائِرِ في الدَّ
. يْنِ لَّ تُبُ حَ . أَكْ ةً يَ تَساوِ مُ

�ِ�ْ�َ
ْ
�� ©ُªِ
«

َ
¬  6  �ُ�ْ ����

471

133 612

144

266 401

384+(251+138) = (384+251)+138 = 773

418

418

200 200 إجابة ممكنة:     

505 185

(167+405)+364 = 
167+(405+364) = 936

280

158

267

167

180250

280

167

258

158

180267

PB 25

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

بِ 10 : رَ عِ  بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ أُقَ

1    619 + 152        +     =    

2    182 +531        +     =    

3    536 + 314        +     =    

4    507 + 248        +     =    

5    355 + 273        +     =    

بِ 100 : رَ عِ بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ أُقَ

6    465 + 118        +     =    

7    376 + 540        +     =    

8    149 + 284        +     =    

ديرُ  قْ يْثُ يَكونُ تَ ، بِحَ ةٍ تَلِفَ خْ لَ مُ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ نُ كُ وَّ تَكَ نِ يَ يْ دَ دَ نَ عَ وِّ ُكَ قامَ 4 ، 5 ، 3 ألِ َرْ مُ األْ دِ تَخْ  9  أَسْ  

. لولٍ تُبُ 3 حُ ئَةٍ يُساوي 800 .أَكْ بِ مِ ا إِلى أَقْرَ بً رَّ قَ ما مُ هِ عِ مْ ناتِجِ جَ

 +  = 800

�ِ�ْ�َ
ْ
�� �ُ��

ْ


َ
�  7  �ُ�ْ ����

620            150           770

180            530           710

540            310          850

510            250           760

360            270           630

500             100         600

400             500        900

100             300         400

إجابات ممكنة :
435 و 354

453 و 345

534 و 345
PB26

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: أَلَةِ سْ لِّ الْمَ بَعِ لِحَ َرْ طُواتِ األْ دامِ الْخُ تِخْ تِيِةَ بِاسْ سائِلَ اآلْ لُّ الْمَ أَحُ

بْلَغِ  بِمَ ةً  الَ سّ غَ وَ ا،  دينارً  128 بْلَغِ  بِمَ ا  تِلْفازً وَ ا،  دينارً  345 بْلَغِ  بِمَ ةً  جَ ثَالّ ةٌ  عائِلَ تْ  تَرَ  1  اِشْ  

ةِ؟  زَ هِ َجْ هِ األْ راءِ هذِ ةُ لِشِ عائِلَ تِ الْ فَعَ ا دَ مْ دينارً ا. فَكَ 279 دينارً

           =    

           =    

ا.  صً خْ : 248 , 176 , 317 شَ تَتالِيَةٍ امٍ مُ ةِ أَيّ حالِّ في ثَالثَ دِ الْمَ نْ أَحَ قوا مِ وَّ خاصِ الَّذينَ تَسَ َشْ دُ األْ دَ لَغَ عَ  2  بَ  

؟ امِ الثَّالثَةِ َيّ قينَ في األْ وِّ تَسَ مُ دِ الْ دَ مالِيُّ عَ مْ إِجْ فَكَ

           =    

           =    

مِ  عي اليَوْ راجِ دُ مُ دَ إِذا كانَ عَ . فَ تَتالِيَةٍ امٍ مُ ةِ أَيَّ ا في ثَالثَ عً راجِ يَّةِ 645 مُ كومِ ياتِ الْحُ فَ تَشْ سْ مُ دُ الْ بَلَ أحَ تَقْ  3  اسْ  

؟ مِ الثَّالِثِ عي اليَوْ راجِ دُ مُ دَ مْ عَ مِ الثّاني 179، فَكَ يَوْ لِ 231، والْ األَوَّ

           =    

           =    

ةٍ.  رَ ثْمِ يْرَ مُ ةً غَ رَ جَ ، و 178 شَ ةً رَ ثْمِ ةً مُ رَ جَ لى 357 شَ دٍ عَ عْ ةُ سَ عَ رَ زْ تَوي مَ  4  تَحْ  

؟  دٍ عْ ةِ سَ عَ رَ زْ ةً في مَ رَ جَ مْ شَ فَكَ

           =     
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345       +        128         473

473       +        279         752

317        +        176         493

493       +        248          741

231        +        179         410

645       -        410         235

357       +        178          353



مخطط الوحدة

عدد الحصصاألدوات الالزمةالمصطلحاتالنتاجاتاسم الدرس

1التهيئة لدراسة الوحدة

الدرس 1: طرح مضاعفات 
العشرة والمئة ذهنيًّا

طرح مضاعفات العشــرة والمئة من عــدد مكون من 3 	 
منازل ذهنيًّا.

ألواح صغيرة	 
بطاقات مكتوب عليها 	 

جمل طرح

2

طرح عدد يتكون من منزلتين من عدد يتكون من 3 منازل 	 الدرس2:  الطرح الذهني
ذهنيًّا.

ألواح صغيرة	 
كرة	 
ورقة المصادر 2	 

2

طرح عددين ضمن 3 منازل دون إعادة التجميع.	 الدرس3: الطرح
توظف القيمة المنزلية لتفسير طرح عددين من ثالث منازل 	 

على أنه طرح آحاد وآحاد، وعشــرات وعشرات، ومئات 
ومئات.

ألواح صغيرة 	 
قطع دينز أو بدياًل عنها	 
حجر نرد عدد 2 	 

2

الدرس4: الطرح مع إعادة 
التجميع )1(

طرح عددين ضمن 3 منازل مع إعادة تجميع العشرات	 
توظف القيمة المنزلية لتفسير طرح عددين من ثالث منازل 	 

على أنه طرح آحاد وآحاد، وعشــرات وعشرات، ومئات 
ومئات.

ألواح صغيرة 	 
قطع دينز أو بديٌل عنها	 

2

الدرس5: الطرح مع إعادة 
التجميع )2(

طرح عددين ضمن 3 منازل مع إعادة تجميع المئات	 
توظف القيمة المنزلية لتفســير طــرح عددين من ثالث 	 

منازل على أنه طرح آحاد وآحاد، وعشــرات وعشرات، 
ومئات ومئات.

ألواح صغيرة	 
قطع دينز أو بديٌل عنها 	 
كرة من الصوف	 
قرص دوار	 

2

تقدير ناتج طرح عددين بالتقريب إلى أقرب 10 وأقرب 	 الدرس6: تقدير الطرح
100

ورقة المصادر 7	 
ورقة المصادر 8	 
ألواح صغيرة	 
ورقة المصادر 1	 

2

حل مسائل حياتية ذات خطوتين على األكثر على 	 الدرس7: خطة حل المسألة 
الطرح ضمن ثالث منازل، والحكم على معقولية 

اإلجابة باستخدام التقدير.

1ألواح صغيرة.	 

1المشروع

1 اختبار الوحدة

16المجموع

4
الوحدة

60A
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 الصف الثاني

طرح عدٍد من مضاعفات المئة من عدد ضمن ثالث منازل 	 
ذهنيًّا.

طــرح عدٍد من مضاعفات العشــرة  من عدد ضمن ثالث 	 
منازل ذهنيًّا.

ا.	  طرح أعداًدا  من ثالث منازل على األكثر عموديًّ

طرح أعداًدا كلية من ثالث منازل على األكثر أفقيًّا.	 

تقديــر ناتج طرح عدديــن من ثالث منــازل على األكثر 	 
باستخدام التقريب إلى أقرب عشرة ، وأقرب مئة .

حل مسائل حياتية على الطرح من خطوتين على األكثر.	 

 الصف الثالث

طرح عدٍد من مضاعفات المئة من عدد ضمن أربع 	 
منازل ذهنيًّا.

طرح عدٍد من مضاعفات العشــرة  من عدد ضمن 	 
أربع منازل ذهنيًّا.

طرح أعــداٍد كلية مــن أربع منازل علــى األكثر 	 
ا. عموديًّ

طرح أعداٍد كلية من أربع  منازل على األكثر أفقيًّا.	 

تقدير ناتج طرح عددين من أربع منازل على األكثر 	 
باستخدام التقريب إلى أقرب عشرة ، وأقرب مئة .

حل مســائل حياتية على الطرح من خطوتين على 	 
األكثر.

 الصف األول

طرح عددين من منزلتين من 	 
دون إعادة التجميع .

حل مسائل حياتية من خطوة 	 
واحدة على الطرح.

الترابط الرأسي بين الصفوف

4
الوحدة

نظرة عامة حول الوحدة: 

فــي هذه الوحــدة ســيتعلم الطلبة  طرح األعــداد ضمن 
ثالث منازل، من دون التجميع ومــع إعادة التجميع، كما 

سيتعلمون  تقدير الطرح والطرح الذهني.

أسرتي الكريمة:

ه الطلبة إلى قراءة رســالة األهل )أسرتي الكريمة( مع  وجِّ
زهم إلى تنفيذ النشاط المنزلي معهم. ذويهم، وحفِّ

60

دادِ  َعْ األْ حِ  طَرْ فاهيمَ  مَ لي  طِفْ عُ  راجِ يُ  ، النَّشاطِ هذا  في   : َمْنِزلِيٌّ   نَشاٌط 

. ميعِ ةِ التَّجْ نْ دونِ إِعادَ تِيْنِ مِ لَ نْزِ نَ مَ مْ ضِ

 	 ، بائِيَّةِ رَ هْ كَ الْ ةِ  زَ هِ َجْ األْ  : ثْلِ مِ  ، يَّنَةٍ عَ مُ لَعٍ  سِ يْعِ  بَ النَ  إِعْ تارُ  أخْ وَ  ، فِ حُ الصُّ  إِحد حُ  فَّ أَتَصَ
نْ  مِ نُ  وَّ تَكَ يَ دٌ  دَ عَ ما  نْهُ مِ لٍّ  كُ رُ  عْ سِ تَيْنِ  لْعَ سِ تارُ  أَخْ وَ  . ذلِكَ يْرِ  غَ وَ  ...، لِ نْزِ مَ الْ مِ  وازِ لَ وَ

. ِ لِّ ةِ الحَ حَّ نْ صِ قَ مِ قَّ تَحّ يَ ، وَ يْنِ دَ دَ عَ حَ الْ طْرَ لي أَنْ يَ ، ثُمَّ أَطْلُبُ إِلى طِفْ تَيْنِ لَ نْزِ مَ

 	.ر لَعٍ أُخْ عارِ سِ عَ أَسْ هُ مَ رُ النَّشاطَ ذاتَ رِّ أُكَ
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أْْسَرتي اْلَكريَمَة

َبــَدأُْت اْلَيــْوَم أنــا َوُزَمالئــي دراَســَة اْلَوْحــَدِة 

اْألَْعــداِد  َطــْرَح  فيهــا  َوَســأََتَعل�ُم  الّرابَِعــِة، 

الن�شــاَط  َمًعــا  ــْذ  ِلُنَنف� َمنــاِزَل.   3 ِضْمــَن 

ُمراَجَعــِة  َعــىل  َسُيســاِعُدني  ـُه  ِألَنـ� اْآلتِــيَ؛ 

ياِضي�ــِة ال�تــي َدَرْســُتها ســابًِقا،  اْلَمفاهيــِم الر�

َوال�تــي َســأَْحتاُج ِإَلْيهــا فــي أَْثنــاِء ِدراَســِة هــِذَه 

اْلَوْحــَدِة.

اِْبُنُكُم اْلُمِحب£ ......................
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روعي  شْ تي لِتَنْفيذِ مَ موعَ جْ مَ دُّ وَ تَعِ  أَسْ
هِ  هُ في هذِ لَّمُ عَ لُ فيهِ ما أَتَ مِ تَعْ أَسْ الْخاصِّ الّذي سَ

. يَواناتِ تَلَ الْحَ يَ كُ صِ تَقْْ َسْ ةِ ألِ دَ حْ وَ الْ

َهَدُف الَْمْشروِع:

. لِّ ةِ الْحَ حَّ نْ صِ قُ مِ قُّ التَّحَ دادِ، وَ َعْ حِ األْ ةِ طَرْ هارَ تَعزيزُ مَ

ُخطُواُت تَْنفيِذ الَْمْشروِع: 

مْ  نْهُ دٍ مِ لُّ واحِ تُبَ كُ كْ تي أَنْ يَ موعَ جْ  1  أَطْلُبُ إِلى مَ  

لُ  أْكُ يَ يْوانٍ  حَ مَ  اسْ وَ  ، اللُّحومَ لُ  أْكُ يَ يْوانٍ  حَ مَ  اسْ
. شابَ َعْ األْ

أَوِ  ةِ  سَ رَ دْ مَ الْ تَبَةِ  كْ مَ في  تي  موعَ جْ مَ وَ ثُ   2  أَبْحَ  

. ناهُ تَرْ يَوانٍ اخْ لِّ حَ ةِ كُ تْلَ نْ كُ نِتِّ عَ تَرْ نْ ِ اإلْ

مودٍ  ةِ اللُّحومِ في عَ يَواناتِ آكِلَ رَ الْحَ وَ قُ صُ  3  أُلْصِ  

شابِ  َعْ ةِ األْ يَواناتِ آكِلَ رَ الْحَ وَ صُ ، وَ ةِ حَ لى اللَّوْ عَ
. رَ مودٍ آخَ في عَ

ها   قُ أُلْصِ وَ يَوانٍ  حَ لِّ  كُ ةَ  تْلَ كُ ةِ  بِطاقَ لى  عَ تُبُ   4  أَكْ  

. تِهِ لَ صورَ فَ أَسْ

ةَ  صورَ ، وَ لِ َوَّ نَ الْعمودِ األْ يْوانٍ مِ ةَ حَ تارُ صورَ  5  أخْ  

يْنَ  بَ قَ  رْ فَ الْ دُ  أَجِ وَ الثّاني،  مودِ  عَ الْ نَ  مِ يْوانٍ  حَ
لى  عَ تُبُهُ  أَكْ وَ  ، النّاتِجِ نَ  مِ قُ  قَّ أَتَحَ وَ ما  تَيْهِ تْلَ كُ

.ر ُخْ ةِ األْ حَ لى اللَّوْ ها عَ قُ ، ثُمَّ أُلْصِ ةٍ بِطاقَ

وينَ  تَدْ وَ لِيَّةِ  مَ عَ الْ رارَ  تَكْ تي  موعَ جْ مَ إِلى   6  أَطْلُبُ   

، ثُمَّ  لى بِطاقاتٍ نْها عَ قَ مِ قُّ التَّحَ ، وَ حِ نَواتِجِ الطَّرْ
.ر ُخْ ةِ األْ حَ لى اللَّوْ بٍ عَ ناسِ كانٍ مُ ها في مَ قَ لَصْ

. فِّ ةِ الصَّ فَ رْ دارِ غُ لى جِ تَيْنِ عَ حَ لِّقُ اللَّوْ  7  أُعَ  
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اْلَموادُّ َواْألََدواُت��

ةٍ	  سَ تَرِ فْ يْواناتٍ مُ رُ حَ وَ صُ

شابٍ	  ةِ أَعْ يْواناتٍ آكِلَ رُ حَ وَ صُ

تونِيَّةٌ	  رْ ةٌ كَ حَ وْ لَ

 	. بِطاقاتٌ

مشروع الوحدة: الحيوانات

هدف المشــروع: يهدف هذا المشــروع إلــى تعزيز ما 

سيتعلمه الطلبة في هذه الوحدة حول طرح األعداد ضمن 
ثالث منازل، وتنمية مهارتهم في البحث عن معلومات عن 
الحيوانات األليفة والمفترسة من مصادر مختلفة، باإلضافة 

إلى تنمية مهارتي التواصل والعمل الجماعي وتعزيزهما.

خطوات العمل:

قســم الطلبة إلى مجموعات واحرص على أن تحتوي 	 
كل مجموعة على طلبة بمستويات مختلفة.

أخبر الطلبة بالمواد واألدوات الالزمة لتنفيذ المشروع. 	 

ع المهمات  على الطلبة  في المجموعة.	  وزِّ

وزع المهمــات  على الطلبة بشــكل تدريجي في  أثناء 	 
دراســتهم الوحدة ، بحيث يبــدأ كل منهم العمل على 
المهمة المكلف بها في الوقت المناســب بعد دراســة 

المفهوم الذي يتطلب إجراؤه.

رهم 	  تابع ســير العمل في المشروع بشكل مستمر، وذكِّ
بالمهمات .

أكــد إمكانية االســتعانة باألهل للحصــول على كتل 	 
الحيوانات وصورها.

نبِّه الطلبة إلى استعمال المقص واألقالم بحذر في أثناء 	 
العمل، وبإشراف الوالدين.

بيِّن للطلبة معنى كل معيار باســتعمال مفردات ســهلة 	 
مناسبة.

123المعيارالرقم

تضمين المشروع صوَر الحيوانات وُكتَلها.1

2
إيجاد ناتج الطرح بين ُكَتل الحيوانات بشكل صحيح 

ق من الحل. والتحقُّ

التعاون والعمل بروح الفريق.3

تسليم المشروع في الوقت المحدد.4

عرض المشروع بطريقة واضحة )مهارة التواصل(.5

تقديم نتاج فيه أكثر من خطأ، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 1
تقديم نتاج فيه خطأ جزئي بسيط، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 2

تقديم نتاج صحيح كامل. 3

أداة تقييم المشروع
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بَ في     :  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

1    15 + 3 =     2    13 +     = 17

 18 - 3 =     17 – 4 =    

 : حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

3    25 - 20 =     4    85 - 12 =    

5   5 8

- 2 3
 

6   8 4

- 3 3

: دُ ناتِجَ إِذا كانَ 78 = 36 + 42 أَجِ

7    78 – 36 =     8    78 – 42 =    

عادَ؟ عَ سُ يَ مَ قِ ا بَ مْ دينارً ا، فَكَ نُها 15 دينارً تِها ثَمَ ةً لِوالِدَ يَّ دِ نْها هَ تْ مِ تَرَ ا، اِشْ عادَ 35 دينارً عَ سُ  9 مَ  

مودٍ؟ حْ يَ لَد مَ قِ ةً بَ فَ دَ مْ صَ ، فَكَ ةً فَ دَ نْها 20 صَ طى أَخاهُ مِ ، أَعْ ةً يَّ رِ ةً بَحْ فَ دَ مودٍ 27 صَ حْ  10 لَد مَ  

ما؟  هِ يْ رَ مْ يْنَ عُ قُ بَ رْ فَ ا، فَما الْ حَ 12 عامً نَتِها فَرَ رُ اِبْ مْ عُ ا، وَ نى 42 عامً رُ جَ مْ  11 عُ  

±ُ�ْ �°�� 4  
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18

5

3        5

42 36

20

7

30

4

73

5        1

15 13

التهيئة لدراسة الوحدة:

طبِّق اختبــاَر التهيئة الخاص بالوحــدة الموجود في 	 
ق من امتــالك الطلبة المعرفة  كتــاب التمارين؛ لتتحقَّ
السابقة الالزمة لدراســة هذه الوحدة، واطلب إليهم 
ًنا  ْل بينهــم، ُمدوِّ حلَّ أســئلة االختبار ُفــرادى، وتجوَّ

مالحظاتك على نقاط الضعف لديهم.

اختر بعض المســائل التي واجه الطلبــة صعوبة في 	 
حلِّها، ثم ناقشهم في الحلِّ على اللوح.

إذا واجه بعض الطلبة صعوبة في حلِّ المسائل الواردة، 	 
فاستعن بالمسائل اإلضافية اآلتية:

تدريبات تهيئة إضافية: 

أجد ناتج اجلمع:

1     15 + 3 = ............ 

18 - 3 = ............

2     14 + 5 = ............ 

19 - 5 = ............

أجد ناتج الطرح: 

3    25 - 14 = ............

4    87 -26 = ............

5    

36

- 24

6    

89

- 38
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  أنشطة التدريب اإلضافية 

نشاط 1

هدف النشاط:  طرح عددين من 3 منازل دون إعادة التجميع.

 المواد واألدوات: 

27 بطاقة مكتوب عليها األرقــام  0، 1، 2، ... 9 من ورقة المصادر2: بطاقات 	 

األعداد ) 0-100( .
قائمة مكتوب عليها األعداد 100، 200، 300، 400، 500 ، 600، 700 ، 800، 	 

كما في الشكل المجاور.

خطوات العمل:

وّزع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	 
زّود كل مجموعة باألدوات.	 
اطلب إلى  الالعب األول اختيار عدد من القائمة.	 
اطلب إلى  الالعب الثاني اســتخدام البطاقات؛ لتكوين عددين مــن 3 منازل، حيث يكون ناتج 	 

طرحهما العدد الذي اختاره الالعب األول، ثم يشطب العدد من القائمة، ويكسب نقطة.
يتبادل الالعبان األدوار.	 
تستمر اللعبة إلى أن تشطب األعداد جميعها من القائمة.	 
الفائز من يكسب أكبر عدد من النقاط.	 

للطلبة ذوي المستوى دون المتوســط: يمكن اتباع نفس الخطوات نفسها مع مراعاة تكوين أعداد من 
منزلتين، وتعديل قائمة األعداد بحيث تحتوي على: 10,20,30,40,50

للطلبة ذوي المستوى فوق المتوسط:اتباع نفس الخطوات السابقة نفسها مع تعديل األعداد في القائمة 
كما في الشكل المجاور.

نشاط 2

هدف النشاط:  طرح عددين من 3 منازل .

 المواد واألدوات: 

ورقــة المصادر 1: بطاقات القيمة المنزلية، بطاقات األعــداد )9-0( من ورقة المصادر2: بطاقات 	 
األعداد )100-0(، ألواح صغيرة.

خطوات العمل:

قسم الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	 
د كل مجموعة باألدوات .	  زوِّ
اطلب إلى كل العب في المجموعة رســم  6 مربعات على لوحه الصغير، على شكل صفين و 3 	 

أعمدة، حيث تمثل األعمدة  منزلة االحاد، والعشرات والمئات .
اطلب إلى كل العب اختيار  بطاقات األرقام بشــكل عشوائي، ووضعها في المربعات على لوحه 	 

الصغير؛ لتشكيل عددين من 3 منازل.
يجد كل العب الفرق بين العددين، وَمْن يكون الفرق لديه أقّل يكسب نقطة.	 
تكرر العملية ألعداد أخرى.	 
الفائز من يجمع نقاًطا أكثر.	 

15 دقيقة

100
200
300
400
500
600
700
800

15 دقيقة

مالحظات المعلم

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................



61C

نشاط 3

هدف النشاط:  طرح عددين من 3 منازل والتحقق من صحة من الحل.

 المواد واألدوات: 

ورقة المصادر3: أعداد ضمن 3 منازل، قطع بالستيكية عدد 2 .

خطوات العمل:

قسم الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	 

د كل مجموعة باألدوات.	  زوِّ

اطلب إلى الالعب األول رمي القطع البالســتيكية على شــبكة األعداد، بحيث تستقر القطع على 	 
مربعين، ثم اطلب إليه إيجاد الفرق بين العددين والتحّقق من صحة الحل.

يتبادل الالعبين األدوار، وَمن يكون الفرق لديه أكبر يكسب نقطة.	 

تكرر العملية أكثر من مرة.	 

الفائز من يكسب أكبر عدد من النقاط.	 

10 دقائق
مالحظات المعلم

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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أَْستَْكِشُف

أَتََعلَُّم 

نِيًّا؟ حِ ذِهْ دُ ناتِجَ الطَّرْ كِيْفَ أَجِ

. قَطْ راتِ فَ حُ الْعَشَ إِنَّني أَطْرَ ، فَ رَ دٍ آخَ دَ نْ عَ فاتِ العدد 10 مَ ضاعَ دَ مُ حُ أَحَ ما أَطْرَ نْدَ عِ

. راتِ لِيًّا بِالْعَشَ نازُ دُّ تَ أَعُ
372, 362, 352, 342, 332

3 7 2 - 4 0 = 3 3 2

7 0 - 4 0 = 3 0

. قَطْ ئاتِ فَ حُ الْمِ إِنَّني أَطْرَ ، فَ رَ دٍ آخَ دَ نْ عَ فاتِ العدد 100 مِ ضاعَ دَ مُ حُ أَحَ ما أَطْرَ نْدَ عِ

. ئاتِ لِيًّا بِالْمِ نازُ دُّ تَ أَعُ
841, 741, 641, 541

8 4 1 - 3 0 0 = 5 4 1

8 0 0 - 3 0 0 = 5 0 0

دِ 568؟ دَ عَ نَ الْ دَ 200 مِ دَ عَ حُ الْ يْفَ أَطْرَ ُث: كَ أَتََحدَّ

1�� �
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

نْ  مِ ئَةِ  الْمِ وَ ةِ  رَ الْعَشَ فاتِ  ضاعَ مُ حُ  أَطْرَ
نِيًّا.  لَ ذِهْ نازِ نْ 3 مَ دٍ مِ دَ عَ 647 - 100 = ?

ةِ:  رَ فاتُ الْعَشَ ضاعَ مُ
10, 20, 30, 40, ...

 : ئَةِ فاتُ الْمِ ضاعَ مُ
100, 200, 300, 400, ...

التعلم القبلي: 

حقائق الطرح ضمن العدد 10 .	 

طرح مضاعفات العشرة من عدد من منزلتين.	 

العد القفزي بالعشرات والمئات لألمام والخلف.	 

التهيئة1

اطلب إلى الطلبة العد تنازليًّا بالمئات  بشكل جماعي 	 
مــع التصفيق مرة واحدة عند ِذْكــر كل عدد، بدًءا من 

العدد  900 وصواًل إلى العدد 100 .

يمكــن البدء من العــدد 950 ....للوصول إلى العدد 	 
 150

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المسألة في فقرة )أستكشف( ثم 	  وجِّ
اسألهم: 

 كيف نطــرح العدد 100 من العــدد 647 من دون  	
استخدام الورقة والقلم؟ تختلف اإلجابات

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

المجال العاطفي ال يقــل أهمية عن المجال المعرفي 	 
فال تقل ألحد من الطلبة إجابتك خطأ بل قل )اقتربت 
من اإلجابــة الصحيحة، من يســتطيع إعطــاء إجابة 
أخرى( أو إن شئت فقل )هذه إجابة صحيحة لغير هذا 

السؤال(.

نتاجات الدرس:

طرح مضاعفات العشرة والمئة 	 
من عدد مكون من 3 منازل 

ذهنيًّا.

1
الدرس
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التدريس3

ر الطلبة بمضاعفات العشرة والمئة، واكتبها على السبورة.	  ذكِّ
ب الطلبة على العد التنازلي بالعشرات والمئات بدًءا من أي عدد.	  درِّ
اكتب جملة الطرح 40- 372 على السبورة، ثم اسأل الطلبة:	 
كيف نجد ناتج الطرح من دون استخدام الورقة والقلم؟ نعد تنازليًّا  	

ما ناتج 40- 372 ؟ نعّد تنازليًّا بمقدار 4 عشرات؛ ليصبح الناتج 332 	

ما المنازل التي لم تتغير؟ اآلحاد والمئات 	

ما المنزلة التي تغيرت؟ العشرات 	

ر الطلبة أن 4-7 يســاوي 3 وبالتالي 40 -70  يســاوي 30، ووضح لهم أنه عند طرح عدد من 	  ذكِّ
مضاعفات العشرة من أي عدد من 3 منازل نطرح العشرات فقط.

اكتب جملة الطرح 300-841 على السبورة ، ثم اسأل الطلبة:	 
كيف نجد ناتج الطرح من دون استخدام الورقة والقلم؟ نعد تنازليًّا  	

ما ناتج 300 - 841 ؟ نعد تنازليًّا بمقدار 3 مئات؛ ليصبح الناتج 541  	

ما المنازل التي لم تتغير؟ اآلحاد والعشرات 	

ما المنازل التي تغيرت؟ المئات 	

ر الطلبة أن 3-8 يســاوي 5 وبالتالي 300 -800  يساوي 500، ووضح لهم أنه عند طرح عدد 	  ذكِّ
من مضاعفات المئة من أي عدد من 3 منازل نطرح المئات فقط.

التقويم التكويني:

د من أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة  ث( للتأكُّ    اســتعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المستوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقَّق من فهمي(، واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 14 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة(، واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم :	  وجِّ

ما عدد الوردات في الحديقة؟ 258 	

ما عدد الوردات الحمراء في الحديقة؟ 100  	

كيف نجد عدد الوردات غير الحمراء؟ نعد تنازليًّا بمقدار مئة 	

ما عدد الوردات غير الحمراء؟ 158 = 100 - 258 	
ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ

من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

المفاهيم العابرة للمواد  

د المفاهيم العابــرة للمواد حيثما وردت في  أكِّ
كتاب الطالب أو كتاب التمارين. ففي ســؤال 
فقرة )حل المســألة(، شجع الطلبة على التأمل 
والتفكير فــي مظاهر قدرة الله في خلق الورود 

الجميلة. 
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

نِيًّا: حِ ذِهْ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1    689 - 40  =       2    513 - 100 =    

3    482 - 100 =       4    867 - 50  =    

5    681 - 30  =       6    914 - 300 =    

7    763 - 200 =       8    746 - 40  =    

: قودَ فْ دَ الْمَ دَ دُ الْعَ أَجِ

9    783 -     = 283   10    580 -     = 520

11    499 -     = 439   12    673 -     = 73

13    672 -     = 612   14    345 -     = 45

أَُحلُّ الَْمْسألََة

 . راءُ مْ نْها حَ 100 مِ ةٍ،  دَ دِّ تَعَ ةً ذاتَ ألْوانٍ مُ دَ رْ 258 وَ ةِ  ديقَ  15  في الْحَ  

؟ ةِ ديقَ راءِ في الْحَ مْ يْرِ الْحَ داتِ غَ رْ وَ دُ الْ دَ فَما عَ

    -     =    

دِ 980. دَ عَ نَ الْ دَ 50 مِ دَ عَ حَ الْ طْرَ لي أَنْ يَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

4 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

258       100        158

649

500 60

413

651

60 300

614

382

60 600

817

563 706

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين. واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

قسم الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	 
زود كل مجموعــة ببطاقــة تحتوي 	 

على 6 عبــارات طــرح، كل عبارة 
مكتوبــة داخــل مســتطيل كما في 
الشكل المجاور. ثالث عبارات منها 
هي لطرح أحد مضاعفات العدد 10 
من عدد من ثالث منازل، والعبارات 
أحد  لطــرح  األخــرى هي  الثالث 

مضاعفات العدد 100 من عدد من 3 منازل، بعض هذه 
العبارات صحيح، وبعضها اآلخر غير صحيح.

اطلب إلى المجموعات تلوين المستطيل الذي يحوي 	 
عبــارة الطرح الصحيحــة باللون األخضــر، وتلوين 
المســتطيل الذي يحتــوي على عملية طــرح خاطئة 

باللون األحمر، ثم اطلب إلى تصحيح اإلجابة.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أكتب عددين مكونين من 3 منازل أحدهما من مضاعفات 	 
الـ 100 بحيث يكون ناتج طرح العدد األصغر من العدد 

األكبر يساوي واحًدا. )أكتب 5 حلول(.

تعليمات المشروع:

اطلـب إلـى الطلبـة البـدء بتحضـر المـواد واألدوات 	 
الالزمـة للمشـروع.

الختام6

إذا لزم األمر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

 كيــف نطرح مضاعفات العشــرة مــن عدد من 3  	
منازل؟ ما المنازل التي ال تتغير؟

 كيف نطرح مضاعفات المئة من عدد من 3 منازل؟  	
ما المنازل التي ال تتغير؟
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التعلم القبلي: 

مكونات العدد 10 ، مكونات العدد 20 .	 

طرح مضاعفات العشرة من عدد يتكون من 3 منازل.	 

التهيئة1

اكتب عدًدا يتكــون من منزلتين، علــى أاّل يكون من 	 
مضاعفات العشرة على السبورة. 

اطلب إلى الطلبة إيجاد عدد إذا أضيف إلى هذا العدد، 	 
يصبح الناتج عدًدا من مضاعفات العشرة.

كرر النشاط مع أعداد أخرى.	 

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

 كيف نســاعد الطفلة على إيجاد ناتج)155-17(  	
من دون ورقة وقلم؟ تختلف اإلجابات

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

2
الدرس

155-17= ?
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أَْستَْكِشُف

أَتََعلَُّم 

لِكِال   2 عُ  مَ أَجْ نِيًّا،  ذِهْ  255 نْ  مِ  18 دِ  دَ عَ الْ حِ  طَرْ ناتِجَ  دَ  أَجِ يْ  كَ
ةِ،  رَ شَ عَ الْ فاتِ  مُضاعَ نْ  مِ وَ  هُ وَ  20 دِ  دَ عَ الْ لى  عَ لُ  صُ أَحْ فَ نِ  يْ دَ دَ عَ الْ

نِيًّا. هُ ذِهْ حَ كِنُني أَنْ أَطْرَ مْ يُ وَ

255 - 18 = 

257 - 20 = 237

+2 +2

نِيًّا؟ دِ 157 ذِهْ دَ عَ نَ الْ دَ 36 مِ دَ عَ حُ الْ يْفَ أَطْرَ ُث: كَ أَتََحدَّ

دونِ  نْ  مِ حِ  الطَّرْ ناتِجَ  دُ  أَجِ يْفَ  كَ
؟ ةٍ قَ رَ وَ لَمٍ وَ قَ

 ��ِ�ْ
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�

��� �ُ�ْ ���� 2
أَتََعلَُّم الْيَْوَم

نُ مِنْ  وَّ تَكَ ا يَ دً دَ ا عَ نِيًّ حُ ذِهْ رَ أَطْ

نُ مِنْ وَّ تَكَ دٍ يَ دَ يْنِ مِنْ عَ تَ لَ نْزِ مَ

. لَ نازِ 3 مَ

أَتََذكَُّر:

إِنَّني  نِيًّا، فَ حُ ذِهْ ما أَطْرَ نْدَ عِ

. ةٍ قَ رَ وَ لَمٍ وَ تاجُ إِلى قَ ال أَحْ

نتاجات الدرس:

طرح عدد يتكون من منزلتين من عدد 	 
يتكون من 3 منازل ذهنيًّا.
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التدريس3

اكتب على السبورة جملة الطرح 18-255 ، ثم اسأل الطلبة :	 

كيف يمكن إيجاد ناتج الطرح من دون استخدام الورقة والقلم؟ 	

استمع إلى إجابات الطلبة وناقشهم بها.	 

ــا مــن دون اســتخدام الورقــة والقلــم، مــن خــالل 	  ــن للطلبــة أنــه يمكــن إيجــاد الناتــج ذهنيًّ بيِّ
إكمــال العــدد 18 إلــى 20 والعــدد 255 إلــى 257 وذلــك بإضافــة +2 إلــى العدديــن؛ لتصبــح 

ــارة 237=257-20 العب

وضح للطلبة أن استراتيجية إكمال العدد المطروح إلى مضاعفات الــ 10 تسهل الحساب الذهني.	 

ب الطلبة على إيجاد ناتج الطرح ذهنيًّا من خالل تقديم أمثلة متعددة.	  درِّ

التقويم التكويني:

د من أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة  ث( للتأكُّ    وظِّف الســؤال في فقرة  )أتحدَّ
قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المستوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقَّق من فهمي(، واطلْب إليهم حّل المسائل من 1 الى 8. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم :	  وجِّ

كم عدد السياح في الحافلة؟ 320 	

كم شخًصا التقط الصور؟ 64 	

كم شخًصا لم يلتقط صوًرا؟ نطرح 320-64  	

كيف نجد الناتج ذهنيًّا؟ نضيف إلى الطرفين العدد 6 ،  256 = 70 - 326 	

إرشــاد:   يمكن نمذجة السؤال )باستخدام الرسم( لمســاعدة الطلبة ذوي المستوى دون 

المتوسط على فهمه.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي. 

التطبيق:

د كل مجموعة 	  قسم الطلبة إلى مجموعات ثنائية، ثّم زوِّ
بثالث بطاقات مكتوب على كل منها رقم من (0-9) 

من ورقة المصادر2: بطاقات األعداد (0-100)

كلف كل مجموعة تكوين عددين: األول من 3 منازل، 	 
والثاني من منزلتين  باســتخدام األرقام في البطاقات، 

ثم إيجاد الفرق بينهما ذهنيًّا. 

مثال: الرقــم 8، والرقم 2 والرقــم 5  ،العددان هما 	 

852، 28.)يمكن تكوين أكثر من عدد(.

تابــع المجموعات، واختر أكثر مــن طالب من ذوي 	 
المســتوى دون المتوســط، واطلــب إليــه توضيَح   

االستراتيجية التي وظفها إليجاد ناتج الطرح ذهنيًّا.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين بوصفهما إثراًء لهم:

أجد ناتج الطرح ذهنيًّا:	 

1    256 - 198 = 

2    987 - 597 = 

تعليمات المشروع:

قسم الطلبة إلى مجموعات، واطلب إليهم البدء في العمل 
على المشــروع ، وإحضار صور حيوانات آكلة أعشاب ، 

وآكلة لحوم.

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

أجد ناتج ما يأتي ذهنيًّا: 	

1    358 - 17 =  2    476 - 38 =

3    450 - 29 = 
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

نِيًّا: حِ ذِهْ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1    153 - 17 =      2    184 - 15 =    

3    243 - 29 =      4    732 - 26 =    

5    353 - 48 =      6    541 - 37 =    

7    743 - 26 =      8    132 - 55 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

 ، لونَ جْ عَ ةِ  لْعَ قَ إِلى  ا  سائِحً  320 بَ  هَ  9  ذَ  

مْ  لَ ا  سائِحً مْ  فَكَ  ، رَ وَ الصُّ مُ  نْهُ مِ  64 طَ  تَقَ الْ فَ
؟ رَ وَ طِ الصُّ تَقِ لْ يَ

    -     =    

نَ  28 مِ دِ  دَ عَ حِ الْ يَّةِ إيجادِ ناتِجِ طَرْ يْفِ نْ كَ ثَني عَ دِّ لي أَنْ يُحَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

؟ تَيْنِ نِيًّا بِطَريقَ دِ 124 ذِهْ دَ عَ الْ

4 
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136 169

305 504

214 706

717 77

320       64        256
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أَتََعلَُّم 

ا  أخيرً وَ  ، راتِ الْعَشَ نَ  مِ راتِ  الْعَشَ ثُمَّ  حادِ،  اآلْ نَ  مِ حادِ  اآلْ ذِ  بِأَخْ حُ  أَطْرَ  ،478 دِ  دَ الْعَ نَ  مِ  143 دَ  دَ الْعَ حَ  أَطْرَ يْ  كَ
. ئاتِ نَ الْمِ ئاتِ مِ الْمِ

ا مودِيًّ حُ عَ ةُ 1: أَطْرَ الطَّريقَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 7 8

- 1 4 3

5

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 7 8

- 1 4 3

3 5

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 7 8

- 1 4 3

3 3 5

حادَ حُ اآلْ أَطْرَ راتِ شَ عَ حُ الْ أَطْرَ ئاتِ مِ حُ الْ أَطْرَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

 

 

 

 

  �ُ�ْ ����  �ُ�ْ ���� 3
أَْستَْكِشُف 

تُها نَوالُ  تْ أُخْ عَ مَ جَ ، وَ ةً فَ دَ بَةِ 275 صَ قَ عَ نْ شاطِىءِ الْ هامُ مِ تْ سِ عَ مَ جَ

تِها؟ لى أُخْ ةً عَ يادَ هامُ زِ تْ سِ عَ مَ ةً جَ فَ دَ مْ صَ . فَكَ ةً فَ دَ 61 صَ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

يْنِ  تَ لَ نْزِ نُ مِنْ مَ وَّ تَكَ ا يَ دً دَ حُ عَ رَ أَطْ
نُ مِنْ  وَّ تَكَ دٍ يَ دَ ، مِنْ عَ لَ نازِ أو 3 مَ

. لَ نازِ 3 مَ

التعلم القبلي: 

طرح عدديــن مكونين مــن منزلتين مــن دون إعادة 	 
ا وأفقيًّا. تجميع عاموديًّ

التهيئة1

ه الطلبة إلى العّد عشراٍت تنازليًّا بشكل جماعي مع 	  وجِّ
التصفيق عند ِذْكر كل عــدد مثال: 85 ، 75 ، 65 ، ... 

ويمكن البدء من أي عدد من منزلتين.

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المســألة في فقرة )استكشف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

كم صدفة جمعت سهام؟ 275 	
كم صدفة جمعت نوال؟ 61 	
َمْن جمع صدفات أكثر؟ سهام 	
 كم صدفة جمعت ســهام زيادة على أختها نوال؟  	

تختلف اإلجابات
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة.	 

نتاجات الدرس:

طرح عددين ضمن 3 منازل من دون إعادة 	 
التجميع.

القيمة المنزليــة لطرح عددين من 	  توظف 
ثــالث منازل على أنه طــرح آحاد وآحاد، 

وعشرات وعشرات، ومئات ومئات.

3
الدرس
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التدريس3

ع عليهم قطع دينز أو بديــاًل عنها، وورقة المصادر 1: بطاقات 	  قســم الطلبة إلى مجموعات، ووزِّ
القيمة المنزلية.

ه الطلبة إلى تمثيل العددين باستخدام قطع 	  اكتب جملة الطرح   143- 478 على السبورة، ثم وجِّ
ه إليهم األسئلة اآلتية: دينز، على بطاقات القيمة المنزلية، ثم وجِّ

ما ناتج طرح 3 آحاد من 8 آحاد؟ 5 	
ما ناتج طرح 4 عشرات من 7 عشرات؟ 3 	
ما ناتج طرح مئة واحدة من 4 مئات؟ 3 	
ما ناتج طرح العدد 143 من العدد 478 ؟ 335 	
كيف نتحقق من صحة الحل؟ إجابات مختلفة 	
وّجــه الطلبة إلى مراعاة الترتيــب في عملية الطرح، حيث ُتطَرُح اآلحاد أواًل، ثم العشــرات، ثم 	 

المئات.
ب الطلبة على الطرح األفقي  والعمودي والتحقق من صحة الحل.	  درِّ
ح للطلبة أن كلمة الفرق تعني الطرح، وكذلك كلمة تقّل عن، مع إعطاء أمثلة توضح ذلك.	  وضِّ
نهم من فكرة الدرس. 	  ناقش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة؛ للتحقق من تمكُّ

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    اطرِح الســؤال في فقرة )أتحــدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 4 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلْب إليهم قراءَته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

كم ملصًقا مع أحمد؟ 285 	

كم ملصًقا أعطى أخته؟ 35 	

كم ملصًقا بقي مع أحمد؟  250 = 35 - 285 	

كيف نتحقق من الحل؟ نجمع 285 = 35 + 250 	

إرشــاد:   يمكن نمذجة السؤال )باستخدام الرسم( لمســاعدة الطلبة ذوي المستوى دون 

المتوسط على  فهمه.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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؟ لَ نازِ نْ 3 مَ نُ مِ وَّ تَكَ دٍ يَ دَ نْ عَ تَيْنِ مِ لَ نْزِ نْ مَ نُ مِ وَّ تَكَ ا يَ دً دَ حُ عَ يْفَ أَطْرَ ُث: كَ أَتََحدَّ

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

. حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1           2    

3    886 - 52 =       4    436 - 54 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

دَ ؟ مَ عَ أَحْ يَ مَ قِ ا بَ قً لْصَ مْ مُ ا، فَكَ قً لْصَ نْها 35 مُ تَه مِ طى أُخْ ا، أعْ قً لْصَ دَ 285 مُ مَ عَ أَحْ  5  مَ  

    -     =    

. تَهُ رَ إِجابَ بَرِّ يُ دَ ناتِجَ 532 - 878 وَ لي أَنْ يَجِ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
9 7 5

- 5 3

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
6 9 7

- 2 7 6

يًّا قِ حُ أُفُ ةُ 2: أَطْرَ الطَّريقَ

4 7 8 - 1 4 3 = 3 3 5

حادَ حُ اآلْ أَطْرَ

راتِ شَ عَ حُ الْ أَطْرَ

ئاتِ مِ حُ الْ أَطْرَ

4 
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   9        2       2

285        35        250

   4       2        1

834 382

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

قسم الطلبة إلى مجموعات رباعية.	 
زود كل مجموعة بحجري نرد، وقطع دينز.	 
اطلب إلى الطالب األول رمــي حجر النرد 3 مرات؛ 	 

للحصول علــى 3 أرقام وتكوين عدد من 3 منازل من 
هذه األرقام.

اطلــب إلى الطالــب الثاني تكرار رمــي حجر النرد؛ 	 
لتكوين عدد آخر من 3 منازل،  بشــرط أن تكون أرقام 

نه زميله. منازله أقلَّ من أرقام منازل العدد الذي كوَّ
اطلب إلى الطالب الثالث جملة طرح العددين.	 
اطلب إلى الطالب الرابع إيجاد ناتج الطرح والتحقق 	 

من الحل.
وجــه أفراد المجموعــة إلى التعــاون؛ لتمثيل جملة 	 

الطرح باستخدام قطع دينز.
يمكن ألفراد المجموعة تبادل األدوار وتكرار النشاط.	 

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 1  من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:
مع ُعمر عدد مــن القروش ، أعطى أخــاه معاذ 115 	 

قرًشا؛ فبقي معه 315 قرًشا، كم قرًشا كان مع ُعمر؟

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبة تصنيَف صور الحيوانات التي أحضروها.	 

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

أجد ناتج كّل مما يأتي : 	

1    789 - 312 = 2    584 - 163 =

3    613 - 511 =
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التعلم القبلي: 

طرح عددين ضمن 3 منازل من دون إعادة التجميع. 	 

التهيئة1

اكتــب جملة طرح لعددين من 3 منازل من دون إعادة 	 
التجميع.

كلِّف الطلبة حلَّها علــى ألواحهم الصغيرة، ثم اطلب 	 
إليهم رفعها إلى أعلى عند انتهائهم من الحل.

تجول بين الطلبة وقدم لهم التغذية الراجعة من خالل 	 
إيماءات الوجه.

في حال وجود إجابات خاطئة ناقشــها مع الطلبة من 	 
دون ذكر اسم صاحب الحّل تجنًّبا إلحراجه.

ر العملية ألعداد أخرى.	  كرِّ

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

ما عدد األشجار في مزرعة سامي؟ 192  	
ما عدد األشجار التي قطف ثمارها؟ 68  	
 كيف نجد عدد األشــجار التي لم يقطف ثمارها؟  	

تختلف اإلجابات
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

نتاجات الدرس:

طرح عدديــن ضمن 3 منــازل مع 	 
إعادة تجميع العشرات.

توظف القيمة المنزلية لطرح عددين 	 
من ثالث منازل على أنه طرح آحاد 
وآحاد، وعشرات وعشرات، ومئات 

ومئات.

4
الدرس

ا مودِيًّ حُ عَ ةُ 1: أَطْرَ الطَّريقَ

68
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أَتََعلَُّم 

ةِ  لَ نْزِ نْ مَ ةً مِ رَ شَ ميعَ 1 عَ نْ 5 آحادٍ. لِذلِكَ أُعيدُ تَجْ حُ 7 آحادٍ مِ كِنُني طَرْ مْ إنَّهُ ال يُ دَ ناتِجَ 27 - 145 فَ يْ أَجِ كَ
حادِ. ةِ اآلْ لَ نْزِ ها إِلى مَ أُضيفُ ، إِلى 10 آحادٍ وَ راتِ شَ عَ الْ

أَْستَْكِشُف

ةَ  رَ جَ ةِ ســامي 192 شَ عَ رَ زْ في مَ

ةً  رَ ــجَ ، قَطَفَ ثِمارَ 68 شَ تونٍ يْ زَ

طِفْ  قْ ــمْ يَ ةً لَ رَ ــجَ مْ شَ نْها. فَكَ مِ

ها؟ ثِمارَ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

ميعِ  ةِ تَجْ عَ إِعادَ حُ مَ أَطْرَ
. راتِ الْعَشَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

 
   

 

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

 
       

 

اتِ إِلى 10 آحادٍ رَ شَ عَ نَ الْ ميعَ 1 مِ أُعيدُ تَجْ نَ حَ اآلْ كِنُني أَنْ أَطْرَ مْ يُ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

1 4 5

- 2 7

1 1 8

153

المفاهيم العابرة للمواد  

ـد المفاهيـم العابـرة للمواد حيثمـا وردت في كتـاب الطالب أو كتـاب التمارين.  أكِّ
ففـي سـؤال فقـرة )أستكشـف(، أكـد للطلبـة أهميـة العمـل التطوعـي مـن خـالل 

المسـاعدة فـي قطـف ثمـار الزيتون. 
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التدريس3

ع عليهم قطع دينز أو بدياًل لهــا، وورقة المصادر 1: بطاقات 	  ِع الطلبــة إلى مجموعــات، ووزِّ وزِّ
القيمة المنزلية.

اكتب جملة الطرح =27-145 على السبورة، ثم وجه الطلبة إلى تمثيل العددين باستخدام قطع 	 
ه لهم  دينز، على بطاقات القيمة المنزلية، ووضح لهم أننا سنســتخدم الطــرح العمودي، ثم وجِّ

األسئلة اآلتية:
هل يمكن طرح 7 من 5 ؟ ال  	
لماذا؟ ألنه اليوجد قطع واحدات كافية لنأخذ منها 7 . 	
 ما الحل؟ نعيد تجميع عمود عشرة من قطع دينز إلى 10 قطع واحدات؛ ليصبح لدينا 15 واحدة. 	
وضح للطلبة أن هذا يسمى إعادة تجميع العشرات، حيث نعيد تجميع 1 عشرة من منزلة العشرات، 	 

إلى 10 آحاد ونضيفها إلى منزلة اآلحاد، ثم اطلب إليهم تنفيذ ذلك، ثم إجراء الطرح وإيجاد الناتج.
وجه الطلبة إلى مراعاة الترتيب في عملية الطرح حيث يتم طرح اآلحاد أوال ، ثم العشــرات ، ثم 	 

المئات.
ناقش مع الطلبة حل المسألة السابقة بطريقة الطرح األفقي.	 
ناقش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة، للتحقق من تمكنهم من فكرة الدرس. 	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    اطرح الســؤال في فقرة )أتحــدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها: 

د في أثناء الدرس وبشــكل متكرر على المصطلح الجديد )إعــادة التجميع(، ويمكنك كتابته على  أكِّ
بطاقات وتثبيتها على جانب السبورة، وتشجيع الطلبة على استخدامه.

التدريب4

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 4. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبَة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ
هل تكفي واحدة  لنطرح منها 5 ؟ ال  	
ما الحل؟ إعادة تجميع عشرة إلى 10 واحدات. 	
كم عدد الواحدات بعد إعادة التجميع؟ 11 	
كم أصبح عدد العشرات في العدد األول بعد إعادة التجميع؟ 6 	
ما الخطأ الذي وقع فيه علي؟ لم يطرح عشرة بعد إعادة التجميع 	

إرشاد:   نبه الطلبة بشــكل متكرر ومستمر عند إعادة تجميع العشرات  في مسائل الطرح، 

فإن عدد العشرات يقل بمقدار 1.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق: 

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

د كل طالب في المجموعــة ببطاقة مكتوب عليها 	  زوِّ
مجموعة مسائل لطرح عددين من 3 منازل تحتاج إلى 

إعادة تجميع منزلة العشرات.

اطلب إلــى المجموعــات البدء بحل المســائل في 	 
الوقت نفسه.

الفائز هو األسرع، ولديه أكبر عدد من اإلجابات.	 

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

اســتعمل األرقام 6 ,5 ,1 لتكويــن عددين يتكون كل 	 
منهما مــن 3 منازل بحيث  نحتاج إلــى إعادة تجميع 

العشرات إليجاد ناتج طرحهما.

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

أجد ناتج كّل مما يأتي : 	

1    827 - 419 =

2    534 - 116 =

3    293 - 167 =

69

يًّا قِ حُ أُفُ ةُ 2: أَطْرَ الطَّريقَ

1 4 5 - 2 7 = 118

راتِ (8 = 7 - 15) شَ عَ ميعِ الْ ةِ تَجْ حادَ بِإِعادَ حُ اآلْ أَطْرَ

راتِ (1 = 2 - 3) شَ عَ حُ الْ أَطْرَ

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمي 

: حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1           2    

3    874 - 39 =       4    981 - 458 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

نَ  دِ 25 مِ دَ عَ حِ الْ لِيٌّ ناتِجَ طَرْ دَ عَ جَ طَأَ: أَوْ فُ الْخَ تَشِ  5  أَكْ  

؟  حيحٌ صَ لُّهُ  حَ لْ  فَهْ تي:  اآلْ وِ  النَّحْ لى  عَ  371 دِ  دَ عَ الْ
رُ إِجابَتي. رِّ أُبَ

نْ 151. حِ 24 مِ لي إيجادَ ناتِجِ طَرْ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
3 8 5

- 1 9

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
8 5 3

- 3 2 6

4 
ُ
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؟ يْنِ دَ دَ حِ عَ نْدَ طَرْ راتِ عِ شَ عَ ميعِ الْ ةِ تَجْ تاجُ إِلى إِعادَ تى أَحْ ُث: مَ أَتََحدَّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

3 7 1

- 2 5

3 5 6

11

   3        6       6    5       2        7

835 523

انظر الهامش

إجابة - أحل المسألة:

غير صحيح ألن رقم العشرات في العدد األول لم ينقص بمقدار 10 

371-25 = 346
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ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

 

 

 ( (22) �ِ
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

. ئاتِ ميعِ الْمِ ةِ تَجْ عَ إِعادَ حُ مَ أَطْرَ

أَْستَْكِشُف 

ةً  نْها قِصَّ تَر مِ ا، اشْ شً ةَ 853 قِرْ زَ مْ عَ حَ مَ

عَ  مَ يَ  بِقِ ا  شً قِرْ مْ  فَكَ ا،  شً قِرْ  261 نُها  ثَمَ

؟ ةَ زَ مْ حَ

أَتََعلَُّم 

نْ  ئَةٍ مِ ميعَ 1 مِ . لِذلكَ أُعيدُ تَجْ راتٍ شَ نْ 4 عَ راتٍ مِ شَ حُ 5 عَ كِنُني طَرْ مْ إِنَّهُ ال يُ دَ ناتِجَ 152 - 345 فَ يْ أَجِ كَ
راتِ شَ عَ ةِ الْ لَ نْزِ ها إِلى مَ أُضيفُ ، وَ راتٍ شَ ئاتِ إِلى 10 عَ مِ ةِ الْ لَ نْزِ مَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

  

 

. راتٍ شَ ، إِلى 10 عَ نَ المئاتِ أُعيدُ تجميعَ 1 مِ . نَ حَ 152 اآلْ كِنُني أَنْ أَطْرَ مْ يُ

ا مودِيًّ حُ عَ ةُ 1: أَطْرَ الطَّريقَ
ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

3 4 5

- 1 5 2

1 9 3

2 14

التعلم القبلي: 

طــرح عدديــن ضمــن 3 منازل مــع إعــادة تجميع 	 
العشرات.

طرح عددين ضمن 3 منازل دون إعادة التجميع. 	 

التهيئة1

ه الطلبة إلى الوقوف في غرفة الصف على شــكل 	  وجِّ
حلقة.

يذكر أحد الطلبة العدد 900 وهو ممسك بكرة صوف، 	 
ثم يقذف الكرة إلى أحد زمالئه في الحلقة مع مراعاة 
أن يبقى ممســًكا بطــرف الخيط ، يقــوم زميله الذي 
أمســك بالكرة بطرح 10 من العدد 900 ويذكر الناتج 
بصوت مرتفع 890، ثم يقذف كرة الصوف إلى زميل 
ف  آخر مع مراعاة أن يبقى  ممســًكا بالخيط. ومن يتلقَّ
الكرة يطرح 20  من 890 ويذكر الناتج بصوت مرتفع 
870  ثــم يقذف الكرة مرة أخــرى مع مراعاة أن يبقى 

ممسًكا بالخيط. ومن يمسك الكرة يطرح 30 من 870 
... وهكذا تستمر العملية، حتى تصل كرة الصوف إلى 

جميع الطلبة الذين يقفون في الحلقة.

مالحظة: يمكن مالحظة أّن شكل  الخيوط التي يمسك بها 

الطلبة مثل شبكة العنكبوت.

نتاجات الدرس:

طرح عدديــن ضمن 3 منــازل مع 	 
إعادة تجميع المئات .

توظيــف القيمــة المنزلية لتفســير 	 
طرح عدديــن من ثالث منازل على 
أنه طــرح آحاد وآحاد، وعشــرات 

وعشرات، ومئات ومئات.

5
الدرس

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المسألة في فقرة )أستكشف(، ثم اسألهم:	  وجِّ

كم قرًشا مع حمزة؟ 853 قرًشا 	
ماذا اشترى حمزة؟ قصة 	
ما ثمن القصة التي اشتراها؟ 291 قرًشا 	
كم قرشا بقي مع حمزة؟ إجابات متعددة. 	
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة.	 

المفاهيم العابرة للمواد  

ـد المفاهيـم العابـرة للمواد حيثمـا وردت في كتـاب الطالب أو كتـاب التمارين.  أكِّ
د للطلبـة أهمية القـراءة في تعزيز القـدرة اللغوية  ففـي سـؤال فقرة )أستكشـف(، أكِّ

وتنمية مهـارات التواصل وصقل الشـخصية.
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التدريس3

ِع الطلبــة إلى مجموعــات، ووزع عليهم قطع دينز أو بدياًل لها، وورقــة المصادر 1: بطاقات 	  وزِّ
القيمة المنزلية.

ه الطلبة إلى تمثيل العددين باستخدام 	  اكتب جملة الطرح  = 152 - 345 على الســبورة، ثم وجِّ
ح لهم أننا سنســتخدم الطرح العمودي، ثّم وجه  قطع دينز، علــى بطاقات القيمة المنزلية، ووضِّ

إليهم األسئلة اآلتية:
ما ناتج طرح 2 من 5 ؟ 3 	
هل يمكن طرح  5 عشرات من  4 عشرات؟ ال 	
لماذا؟ ألن 5 أكبر من 4 حيث ال يوجد قطع عشرات كافية؛ لنأخذ منها 5 	
ما الحل؟ نعيد تجميع قطعة مئة من قطع دينز بـ  10 عشرات ليصبح لدينا 14 عشرة. 	
وضح للطلبة أن هذا يسمى إعادة تجميع المئات، حيث نعيد تجميع 1 مئة من منزلة المئات، إلى 10 	 

عشرات، ونضيفها إلى منزلة العشرات، ثم اطلب إليهم تنفيذ ذلك، ثم إجراء الطرح وإيجاد الناتج.
وجه الطلبة إلى مراعاة الترتيب في عملية الطرح حيث يتم طرح اآلحاد أوال ، ثم العشــرات ، ثم 	 

المئات.
ناقش مع الطلبة حل المسألة السابقة بطريقة الطرح األفقي.	 
نهم من فكرة الدرس. 	  ناقش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة،؛ للتحقق من تمكُّ

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    اطرح الســؤال في فقرة )أتحــدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 3. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال الموجود في فقرة )أحّل المسألة( واطلْب إليهم قراءَته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ
كم سمكة في الحوض؟ 204 	
ما عدد األسماك التي تم بيعها؟ 156 	
كم سمكة بقي في الحوض؟ 48 = 156 - 204 	

 إرشاد:   قد يحتاج الطلبة من ذوي المستوى دون المتوسط إلى استخدام قطع دينز لنمذجة الحل.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1    

2    985 - 492 =       3    624 - 493 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

 ، ةً كَ مَ نْها 156 سَ ، باعَ مِ كاتٍ مَ ماكٍ فيهِ 204 سَ ضُ أَسْ وْ  4  لَد سامي حَ  

؟ ضِ وْ يَ في الْحَ قِ ةً بَ كَ مَ مْ سَ فَكَ

    -      =    

لي إيجادَ ناتِجِ 193 - 624. : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
3 3 4

- 7 3

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 2 7

- 1 5 8

يًّا قِ حُ أُفُ ةُ 2: أَطْرَ الطَّريقَ

3 4 5 - 1 5 2 = 193

حادَ (3 = 2 - 5) حُ اآلْ أَطْرَ

راتِ (9 = 5 - 14) شَ عَ حُ الْ أَطْرَ

ئاتِ (1 = 1 - 2) مِ حُ الْ أَطْرَ
2 14

4 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

؟ حِ ئاتِ في الطَّرْ مِ ميعِ الْ ةِ تَجْ تاجُ إِلى إِعادَ تى أَحْ ُث: مَ أَتََحدَّ

   2        6       1    2       6        9

493

204      156          48

131

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

دهم بورقة 	  قســم الطلبة إلى مجموعات رباعية، وزوِّ
المصادر5: مروحة األعداد (1-6)

اطلب إلى الالعب األول في المجموعة تدوير مروحة 	 
األعداد 6 مــرات للحصــول على 6 أرقــام بطريقة 

عشوائية.
اطلب إلى الالعب الثانــي تكوين عددين من األرقام 	 

الســتة، بحيث يكون ناتج طرحهما يحتاج إلى إعادة 
تجميع المئات.

اطلب إلى الالعب الثالث إيجاد ناتج الطرح  العددين، 	 
ثم اطلب إلى الالعب الرابع التحقق من صحة الحل.

يمكن ألفراد المجموعة تبادل األدوار وتكرار النشاط.	 

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 2 من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 3 من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أجد ناتج:  199-900 ، ثم أتحّقق من صحة الحل	 

تعليمات المشروع:

اطلب إلى الطلبــة أن يبحثوا عن كتل الحيوانات التي 	 
أحضروا صورا لها وإلصاقها على لوحة كرتونية.

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

أجد الناتج ثم أتحّقق من الحل: 	

1    827 - 451 2    534 - 192
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التعلم القبلي: 

تقريب األعداد إلى أقرب عشرة.	 
تقريب األعداد إلى أقرب مئة.	 
طرح عدديــن من ثالث منازل مع إعادة تجميع أو من 	 

دون إعادة تجميع. 

التهيئة1

علِّق بطاقات األعداد التــي تحوي مضاعفات ال 10 	 
على حائط في غرفة الصــف، بحيث تكون متالصقة 

إلى جانب بعضها البعض.
اختر طالبين بطريقة عشوائية .	 
اذكر عدد من منزلتين مثل 24 بصوت واضح .	 
أطلب إلى الطالبين وضــع يدهم اليمنى  على البطاقة 	 

التي تمثل ناتج تقريب العدد إلى أقرب عشرة، األسرع  
في وضع يــده على البطاقة التي تمثــل ناتج التقريب 

يكسب نقطة.
كرر العملية مع أعداد أخرى.	 
الفائز من يكسب أكبر عدد من النقاط.	 
يمكن تكرار النشاط مع طالبين آخرين.	 

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

 كم لعبة في محل األلعاب؟ 377 	
 كم عدد األلعاب التي تم بيعها؟ 235 	
 ما معنى كلمة تقدير؟ إجابات مختلفة 	
 متى نســتخدم التقدير في العمليات الحســابية؟  	

عندما ال نحتاج إلى إجابة دقيقة
 ما عدد طرائق التقديــر؟ بالتقريب إلى أقرب 10 ،  	

بالتقريب إلى أقرب 100
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

نتاجات الدرس:

تقدير ناتج طــرح عددين بالتقريب 	 
إلى أقرب 10 وأقرب 100

6
الدرس
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أَتََعلَُّم 

: تَيْنِ رَ ناتِجَ 312 - 758 بِطَريقَ دِّ كِنُني أَنْ أُقَ مْ يُ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

نِ بِالتَّقْريبِ  يْ دَ دَ حِ عَ رُ ناتِجَ طَرْ دِّ أُقَ
بِ 10 أو 100. رَ إِلى أَقْ  235 نْها   مِ باعَ   ، بَةً عْ لُ  377 َلْعابِ  لِألْ لٍّ  حَ مَ في 

. لُّ حَ ها الْمَ بِعْ لْعابِ الَّتي لَمْ يَ َ دَ األْ دَ رُ عَ دِّ قَ . أُ بَةً عْ لُ

أَْستَْكِشُف

: حُ ، ثُمَّ أَطْرَ الً بِ 10 أَوَّ نِ إِلى أَقْرَ يْ دَ دَ عَ نَ الْ الًّ مِ بُ كُ ةُ 1: أُقَرِّ الطَّريقَ

: حُ ، ثُمَّ أَطْرَ الً بِ 100 أَوَّ نِ إِلى أَقْرِ يْ دَ دَ عَ نَ الْ الًّ مِ بُ كُ ةُ 2: أُقَرِّ الطَّريقَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
7 5 8

- 3 1 2

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
7 5 8

- 3 1 2

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
7 6 0

- 3 1 0

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
8 0 0

- 3 0 0

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
7 6 0

- 3 1 0

4 5 0

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
8 0 0

- 3 0 0

5 0 0

بِ 10 نِ إِلى أَقْرَ يْ دَ دَ عَ بُ الْ أُقَرِّ

بِ 100 ينِ إِلى أَقْرَ دَ دَ عَ بُ الْ أُقَرِّ

حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ
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التدريس3

ح للطلبــة أن تقدير الطرح هو عملية إليجاد نتيجة تقريبة لناتــج طرح عددين، ويكون ذلك 	  وضِّ
بتقريب العددين إلى أقرب 10 أو أقرب 100.

أكتب على السبورة جملة الطرح اآلتية:  = 312 - 758، ثم اسأل الطلبة:	 
كيف نجد تقدير ناتج الطرح ألقرب عشرة؟ بتقريب العددين إلى أقرب عشرة. 	
ما تقريب العدد 758 إلى أقرب عشرة؟ 760 	
ما تقريب العدد 312 إلى أقرب عشرة؟ 310 	
ما تقدير ناتج الطرح ألقرب عشرة؟ 450 = 310 - 760 	
هل هناك طريقة أخرى لتقدير ناتج الطرح؟ نعم بالتقريب إلى أقرب مئة . 	
ما تقريب العدد 758 إلى أقرب مئة ؟ 800 	
ما تقريب العدد 312 إلى أقرب مئة ؟ 300 	
ما  تقدير ناتج الطرح ألقرب مئة؟ 500 = 300 - 800 	

احرص على استخدام لوحة المنازل لتوضيح خطوات التقريب  ألقرب عشرة وأقرب مئة.	 

التقويم التكويني:

د من أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة ســهلة  ث( للتأكُّ    اطرح الســؤال في فقرة )أتحدَّ
قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المستوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حل السؤالين 2 , 1 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبَة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ
ما ناتج تقريب العدد 432 إلى أقرب عشرة؟ 430 	
ما ناتج تقريب العدد 283 إلى أقرب عشرة؟ 280 	
ما ناتج تقريب العدد 483 إلى أقرب عشرة؟ 480 	
ماناتج تقريب العدد 232 إلى أقرب عشرة؟ 230 	
هل تقدير ناتج 283 - 432 هو نفسه تقدير ناتج 232 - 483 ؟ ال 	
لماذا ؟ ألن ناتج تقريب األعداد ألقرب عشرة  في العبارتين مختلف. 	

 إرشــاد:   قد يحتاج الطلبة من ذوي المســتوى دون المتوسط إلى استخدام لوحة المنازل 

لفهم السؤال.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق: 

قسم الطلبة إلى مجموعات ثنائية، ثم زودهم ببطاقات 	 
األعــداد من ورقة المصادر8: تقديــر الطرح ) اطلب 
إلى المجموعات اســتخدام مقّص بالستيكي؛ لقّص 
البطاقات عند الحدود الســوداء، ووضع بطاقات كل 

مجموعة على حدة(.
اطلب إلى الالعب األول اختيار بطاقتين من المجموعة 	 

1، وتقديــر ناتج طــرح العددين علــى البطاقتين، ثم 

اطلب إليه البحث عن اإلجابــة التي حصل عليها في 
المجموعة 2، إذا وجدها يحصل على نقطة.

يتبادل الالعبين األدوار.	 
الفائز من يحصل على أكبر عدد من النقاط.	 

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

اســتخدم األرقام 1,2,3,4,5 لتكويــن عددين من 3 	 
ًبا إلى  منازل بحيث يكــون ناتج تقدير طرحهمــا مقرَّ
ًبا إلى  أقرب عشــرة يســاوي ناتج تقدير طرحهما مقرَّ

أقرب مئة.

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

أقّدر ناتج الطرح: 	

1    927 - 421 = 

2    834 - 112 =

3    358 - 147 =

73

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمي 

أَُحلُّ الَْمْسألََة

  483  -  232 ناتِجِ  ديرُ  قْ تَ هُ  سُ نَفْ وَ  هُ  432  -  283 ناتِجِ  ديرُ  قْ تَ لْ  هَ  : دِيُّ دَ الْعَ سُّ   3  الْحِ  

رُ إِجابَتي.  رِّ بِ 10؟ أُبَ ريبِ إِلى أَقْرَ بِالتَّقْ

ثُمَّ   ، لَ نازِ مَ  3 نْ  مِ ما  نْهُ مِ لٌّ  كُ نُ  وَّ تَكَ يَ نِ  يْ دَ دَ عَ تُبَ  كْ يَ أَنْ  لي  طِفْ إِلى  أَطْلُبُ   : َمْنِزلِيٌّ نَشاٌط 

بِ 100. إِلى أَقْرَ بِ 10 وَ ريبِ إِلى أَقْرَ ما بِالتَّقْ هِ حِ ديرَ ناتِجِ طَرْ قْ يْهِ تَ أَطْلُبُ إِلَ

بِ 10: رَ حِ بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ رُ ناتِجَ الطَّرْ دِّ أُقَ

1    

بِ 100: رَ حِ بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ رُ ناتِجَ الطَّرْ دِّ أُقَ

2    

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
5 3 4

- 1 7 5

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

-

4 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

بِ 100؟ ريبِ إِلى أَقْرَ نِ بِالتَّقْ يْ دَ دَ حِ عَ رُ ناتِجَ طَرْ دِّ يْفَ أُقَ ُث: كَ أَتََحدَّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
7 2 8

- 1 9 3

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

-

ألقرب  األعداد  تقريب  ناتج  ألن 
عشرة في العبارتين مختلف.

   3        5       0

   5        3       0
   1        8       0

   5        0       0
   2        0       0
   7        0       0
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

. حِ لى الطَّرْ ياتِيَّةً عَ سائِلَ حَ لُّ مَ أَحُ

لَ  َوَّ األْ مَ  يَوْ الْ نْها  مِ باعَ  ا،  روفً خَ  241 فيها  ةٌ  ظيرَ حَ رٍ  عامِ  لَد
ي في  بَقِ ا  روفً مْ خَ فَكَ الثّاني،  مَ  يَوْ الْ رافٍ  104 خِ وَ ا،  روفً 53 خَ

ةِ؟ ظيرَ الْحَ

: تِيَةَ ةَ اآلْ عَ بَ َرْ طُواتِ األْ بِعُ الْخُ أَلَةِ أَتَّ سْ لِّ الْمَ لِحَ

. يَّ ديرِ دُ النّاتِجَ التَّقْ بِ 10، ثُمَّ أَجِ دٍ إِلى أَقْرَ دَ لَّ عَ بُ كُ ، أُقَرِّ لِّ ةِ الْحَ حَّ نْ صِ قَ مِ قَّ َتَحَ ألِ
100 + 50 = 150

240 - 150 = 90

. ةٌ بولَ قْ ةَ مَ جابَ ِ إِنَّ اإلْ دِ 84؛ فَ دَ عَ نَ الْ دَ 90 قَريبٌ مِ دَ عَ بِما أَنَّ الْ

أَفَْهُم

أَُحلُّ

أَتََحقَُّق

أَُخطُِّط 1

3

4

2

104 + 53 = 157 

241 - 157 = 84

أَلَةِ؟	  سْ طَياتُ الْمَ عْ  ما مُ
تَها. طًّا تَحْ عُ  خَ أَضَ

؟ 	  أَلَةِ سْ طْلوبُ في الْمَ  ما الْمَ
. هُ طُ وِّ أُحَ

. أَلَةَ سْ لُّ بِها الْمَ أَحُ سابِيَّةَ الَّتي سَ لِيَّةَ الْحِ مِ دُ الْعَ دِّ أُحَ

دَ ما  دَ عُ عَ مَ ةِ، أَجْ ظيرَ يَتْ في الْحَ قِ رافِ الَّتي بَ دَ الْخِ دَ رفَ عَ َعْ ألِ
نْ 241. حُ النّاتِجَ مِ ، ثُمَّ أَطْرَ يْنِ مَ رٌ منها في الْيَوْ باعَ عامِ

حُ  عُ ثُمَّ أَطْرَ مَ يْنِأَجْ مَ يَوْ ها في الْ تي باعَ رافِ الَّ دُ الْخِ دَ عَ

يَةِ  تَبَقِّ مُ رافِ الْ دُ الْخِ دَ عَ

التعلم القبلي: 

جمع األعداد وطرحها، تقدير نواتج الطرح. 	 

التهيئة1

اكتب عددا من 3 منازل على السبورة.	 

اختر طالًبــا و كلِّفه تمثيَل العدد باســتخدام حركات 	 
الجسد وعلى باقي الطلبة أن يخمنوا ما هو العدد.

تعليمات تمثيل العدد: قفزة في نفس المكان تعني 	 

مئة، قفزة في نفس المكان مع  رفع الرجل اليمنى تعني 
عشرة، خطوة واحدة إلى  األمام تعني واحًدا .

مثــال لتمثيل العــدد 247:  قفزة في المكان نفســه 	 

مرتيــن، 4 قفزات في المكان نفســه مــع رفع الرجل 
اليمنى، و7 خطوات إلى األمام.

ر العملية 	  اكتب أعــداًدا أخرى على الســبورة، وكــرِّ
باختيار طلبة آخرين.

نتاجات الدرس:

حّل مســائل حياتيــة ذات خطوتين 	 
علــى األكثــر على الطــرح ضمن 
ثالث منازل، والحكم على معقولية 

اإلجابة باستخدام التقدير.

7
الدرس
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التدريس2

ه الطلبة إلى قراءة المسألة الواردة في مقدمة الدرس، ووضح لهم أنه لحّل أي مسـألة حياتية نحتاج إلى أربع خطوات رئيسة، هي: الفهم، والتخطيط، 	  وجِّ
ق. والحّل، والتحقُّ

ناقش مع الطلبة حّل المسألة على السبورة، متَّبًعا الخطوات األربع  لحل المسألة كما يأتي:	 
ْذ بمشاركة الطلبة خطوات حل المسألة :	  نفِّ

أفهم   اسأل الطلبة: 1

 ما معطيات المسألة؟ لدى عامر 241 خروًفا، باع في اليوم األول 53 خروًفا ، وفي اليوم الثاني 104 خروًفا. 	
ما المطلوب؟ كم خروًفا بقي لدى عامر؟ 	

ه الطلبة إلى وضع خط تحت المعطيات ورسم حلقة حول المطلوب؛ لتساعدهم على فهم المسألة.	  وجِّ

أخطط   اسأل الطلبة: 2

كيف يمكن إيجاد عدد الخراف المتبقية؟ تختلف اإلجابات 	

استقبل إجابات الطلبة جميعها، ودّون إجاباتهم على السبورة وناقشهم بها.	 

أحل   اسأل الطلبة: 3

كم خروًفا باع في اليومين؟ نجمع 157=104+53 	
كم عدد الخراف المتبقة: نطرح  84 = 157- 241 	

أتحّقق   اسأل الطلبة: 4

كيف نتحقق من الحل؟ نقرب كل عدد إلى أقرب عشرة، ثم نجد الناتج التقديري. 	

المفاهيم العابرة للمواد  

د المفاهيم العابرة للمواد حيثما وردت في كتاب الطالب أو كتاب التمارين. ففي سؤال فقرة )أستكشف(، أكد للطلبة أهمية الرفق بالحيوان واالهتمام به،  أكِّ
َبت  َم َقاَل: ]ُعذِّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ ُه َعنُْهَما َأنَّ َرُسوَل اللَّ ِه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّ مع ذكر حديث الرسول عليه الصالة والسالم، روى البخاري وغيره َعْن َعْبِد اللَّ

ٍة َسَجنَْتَها َحتَّى َماَتْت َفَدَخَلْت فِيها النَّار، ال ِهَي َأْطَعَمْتها َوال َسَقْتها إِْذ َحَبَسْتَها، َوال ِهَي َتَرَكْتها َتْأُكُل ِمْن َخشاِش اأْلَْرِض[. أخرجه البخاري. اْمَرَأٌة فِي ِهرَّ

التدريب3

وجه الطلبة إلى فقرة )حل المسائل( واطلب إليهم حل المسائل من 1 إلى 5 .

 إرشاد:   قد يحتاج الطلبة من ذوي المستوى دون المتوسط إلى مساعدة؛ لذا يمكن نمذجة المسائل من خالل  رسمها؛ لمساعدتهم على فهمها، 

كما يمكن محاكاة المسألة من خالل التمثيل )الدراما(.

ههم إلى حلِّ أسئلة الدرس من كتاب التمارين. في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األسئلة في كتاب الطالب، وجِّ
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ةِ إِجابَتي: حَّ نْ صِ قُ مِ قَّ ، ثُمَّ أَتَحَ تِيَةَ سائِلَ اآلْ لُّ الْمَ أَحُ

ةَ  قيقَ الدَّ في  لَةً  نَحْ  243 نْها  مِ تْ  طارَ  ، لَةً نَحْ  842 فيها  لٍ  نَحْ لِيَّةُ  1  خَ

؟ لِيَّةِ يَتْ في الْخَ قِ ةً بَ لَ مْ نَحْ ، فَكَ قيقةَ الثّانِيَةِ لَةً في الدَّ ولى، وَ 145 نَحْ األْ

ةً  يّارَ سَ  135 قِفَ  وْ مَ الْ تِ  رَ غادَ ةٍ،  يّارَ سَ  300 يّاراتِ  لِلسَّ واقِفَ  مَ 2  في 

يَتْ في  قِ بَ ةً  يّارَ مْ سَ فَكَ  ، الثانِيَةَ ةَ  اعَ ةً السّ يّارَ 121 سَ ولى، وَ  ةَ األْ اعَ السّ
؟ قِفِ وْ مَ الْ

ةً  يَّ دِ نْها هَ تَر مِ ا، ثُمَّ اشْ شً هُ 125 قِرْ طاهُ والِدُ ا، أَعْ شً ميرٍ 655 قِرْ عَ سَ 3  مَ
؟ ميرٍ عَ سَ يَ مَ قِ ا بَ شً مْ قِرْ ، فَكَ نُها 210 قُروشٍ تِهِ ثَمَ لِوالِدَ

 ، لَ َوَّ مَ األْ يَوْ ةً الْ رَ هْ نْها 124 زَ ، باعَ مِ ةً رَ هْ هورِ 351 زَ يْعِ الزُّ لِّ بَ حَ 4  لَد مَ

؟ لِّ حَ مَ يَتْ في الْ قِ ةً بَ رَ هْ مْ زَ ، فَكَ مَ الثّانِيَ يَوْ ةً الْ رَ هْ و 158 زَ

بَّةً  حَ  67 نْها  مِ عُ  زارِ مُ الْ قَطَفَ   ، احٍ فّ تُ بَّةَ  حَ  218 ةِ  رَ جَ الشَّ لى  عَ دُ  5  تُوجَ

لى  يَتْ عَ قِ بَ احٍ  فّ تُ بَّةَ  مْ حَ فَكَ الثّاني،  مِ  يَوْ الْ 95 في  وَ   ، لِ َوَّ األْ مِ  يَوْ الْ في 
ةِ؟ رَ جَ الشّ

4 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

454

44

570

69

56

   الواجب المنزلي: 

 اطلــب إلى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

اإلثراء4

تعليمات المشروع:

ِر الطلبة بأن موعد عرض نتائج المشروع قريب؛ لذا 	  ذكِّ
يجب عليهم وضع الّلمســات النهائية على المشروع، 
د من أّن جميع العناصر المطلوبة من المشروع  والتأكُّ

متوافرة يوم العرض.

الختام5

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه ســؤال، 	 
مثل:

 اصطاد محمود 112 سمكة في اليوم األول، واصطاد  	
في اليوم الثاني 214 ســمكة، باع منها 300 سمكة، 

فكم سمكة بقي لديه؟
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7676

َعْب َمًعا 
ْ
ل
َ
َعْب َمًعا ِلن
ْ
ل
َ
ِلن

اَح ُن التُّفَّ أُلَوِّ

اْلَموادُّ واْألََدواُت:

نَ 	  مْ دادٍ ضِ َعْ حٍ ألِ لُ طَرْ مَ يْها جُ لَ توبٌ عَ كْ ةٌ مَ  بِطاقَ
. ميعٍ ةِ تَجْ ها إِلى إِعادَ ضُ تاجُ بَعْ ، يَحْ لَ نازِ 3 مَ

ةِ 	  ورَ لى الصّ ما عَ نْهُ لٌّ مِ تَوي كُ تانِ تَحْ قَ رَ  وَ
 . ةِ نَ لَوَّ مُ يْرِ الْ ةِ غَ رَ جاوِ الْمُ

 	. لْوينٍ أَقْالمُ تَ

قَواِعُد اللُّْعبَِة:

 	 . 10 بِطاقاتٍ ةِ اللَّعِبِ وَ قَ رَ بٍ بِوِ لُّ العِ دُ كُ وَّ زَ يُ

يْها.	  لَ ةَ عَ توبَ كْ مَ حِ الْ ةَ الطَّرْ لَ مْ لُّ جُ يَحُ ، وَ ةً بٍ  بِطاقَ لُّ العِ بُ كُ حَ  يَسْ

 	. ميعٍ ةَ تَجْ حِ إِعادَ ةِ الطَّرْ لَ مْ لُّ جُ تَيْنِ في حالِ تَطَلَّبَ حَ احَ فّ بُ تُ عِ نُ الالّ لَوِّ يُ

 	. ميعٍ ةَ تَجْ حِ إِعادَ ةِ الطَّرْ لَ مْ لُّ جُ تَطَلَّبْ حَ مْ يَ ، في حالِ لَ طْ ةً فَقَ دَ ةً واحِ احَ فّ بُ تُ عِ نُ الالّ لَوِّ يُ

ها.	  ميعُ بِطاقاتُ جَ بَ الْ حَ تّى تُسْ بَةِ حَ بونَ بِاللُّعْ عِ رُّ الالّ تَمِ سْ يَ

 	. احِ نَ التُّفّ دٍ مِ دَ بَرَ عَ نُ أَكْ لّوِّ نْ يُ وَ مَ فائِزُ هُ الْ

ةٍ.	  رَّ نْ مَ ثَرَ مِ بَةَ أَكْ رُ اللُّعْ رِّ نُكَ

بينَ عِ دُ الالّ دَ عَ

2

4
الوحدة

هيا بنا نلعب

المفهوم الرياضي:

الطرح.

 المواد:

بطاقات مكتوب عليها جمل طرح، بعُضها يحتاج حلُّها إلى 
إعادة التجميع، وورقة اللعب.

التعليمات:

ِه الطلبة إلى اللعبــة الخاصة بالوحدة والموجودة 	  وجِّ
في كتاب الطالب.

اشرح لهم تعليمات اللعبة.	 

قسم الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	 

د كل مجموعة بأدوات اللعبة.	  زوِّ

أخبْرهم أّن الطالب الذي يلون أكبر عدد من التفاحات 	 
يكون هو الفائز.

م المســاعدة والدعم 	  راقب الطلبة في أثناء اللعب وقدِّ
لمن يحتاج إلى ذلك.
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6 5 2

- 2 3

4 7 6

- 5 9

5 3 7

- 3 1 4

8 5 2

- 5 9 1

نِيًّا: حِ ذِهْ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1    247 - 100 =       2    652 - 30 =    

3    821 - 300 =       4    382 - 47 =    

5    452 - 27 =       6    275 - 16 =    

7    841 - 30 =       8    647 - 19 =    

: حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

9           10    

11           12    

13    386 - 274 =       14    567 - 38 =    

15    708 - 46 =       16    432 - 214 =    

 ، راشاتِ فَ نَ الْ ةٌ مِ موعَ جْ نْها مَ تْ مِ دَ أنْ طارَ ةً بَعْ نْها 111 فَراشَ يَتْ مِ قِ ،  بَ ةً دائِقِ 124 فَراشَ  17  في إِحد الْحَ  

؟  تْ راشاتِ الَّتي طارَ فَ دُ الْ دَ مْ عَ فَكَ

دُ  دَ مْ عَ ا، فَكَ صً خْ يَ 276 شَ بَقِ خاصِ فَ َشْ نَ األْ دٌ مِ دَ مْ عَ نْهُ رَ مِ ، ثُمَّ غادَ مٍ دَ ةِ قَ رَ باراةَ كُ ا مُ صً خْ رَ 355 شَ ضَ  18  حَ  

الَّذينَ غادَروا؟
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147 622

425 259

521 335

811

6        2       9 2        2       3

4        1       7

112 529

662 218
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2        6       1

628

اختبار نهاية الوحدة:

ِه الطلبَة إلى اختبار نهاية الوحدة واطلب إليهم حّل 	  وجِّ
المســائل من 1 إلى 20 بشكل فردي. اختر اإلجابات 
ِم  غير الصحيحة وناقشــها مع الصف وبيِِّن الخطأ وقدِّ

الصواب.

ِع الطلبة إلى مجموعات رباعية.	  وزِّ

المجموعات، 	  الدولية على  ع أســئلة االختبارات  وزِّ
بحيث تحّل كل مجموعة سؤااًل مختلًفا أو سؤالين.

كلِّــف طالًبا مــن كل مجموعة َعــْرَض إجابتهم أمام 	 
الصف.

م لهم الدعم والتغذية الراجعة.	  تابع الطلبة وقدِّ
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بِ 10: رَ حِ بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ رُ ناتِجَ الطَّرْ دِّ أُقَ

19  ئاتٌ   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
6 2 7

- 2 3 1

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

-

بِ 100: رَ حِ بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ رُ ناتِجَ الطَّرْ دِّ أُقَ

20  ئاتٌ   مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
5 8 8

- 4 6 2

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

-

ْولِيَِّة  تَْدريٌب َعلى اْالْخِتباراِت الدَّ

حِ 543 –  689 ؟ ةِ الطَّرْ أَلَ سْ لُّ مَ وَ حَ تِيَةِ هُ دادِ اآلْ َعْ  21 أَيُّ األْ  

  163   143   146   166

حِ 189 –  341 ؟ ةِ الطَّرْ أَلَ سْ لُّ مَ وَ حَ تِيَةِ هُ دادِ اآلْ َعْ  22 أَيُّ األْ  

  172   262   152   162

: وَ حِ هُ ةِ الطَّرْ لَ مْ قودُ في جُ فْ مَ دُ الْ دَ عَ  23 الْ  

 - 30 = 248

  298   369   278   269
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مالحظات المعلم
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: موزِ ، أَوْ بِالرُّ لِماتِ دَ بِالْكَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

      : رونَ شْ عِ ةٌ وَ عَ بَ أَرْ ئَةٍ وَ مِ سُ مْ  2 خَ               154 1   

: ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ ورَ دَ بِالصّ دَ تُبُ الْعَ أَكْ
3    925 =      +      +     

4    364 =      +      +     

ا: يًّ دِ دادَ تَصاعُ َعْ تِّبُ األْ أُرَ

5    345, 356, 289.     ,     ,    

6    762, 739, 655.     ,     ,    

: قودَ فْ دَ الْمَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

7    355 +  = 385   8    540 +  = 840

9     - 321 = 121   10     - 213 = 413

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

11    125 + 25 =       12    241  + 123 =    

نِيًّا: عِ ذِهْ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

13    122 + 80 =       14    765 + 48 =    
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524

900       20  5

300       60  4

289   345     356

655   739     762

30

150

202

364

813

300

442 626

مائة وأربعة وخمسون

األسئلة التراكمية

التراكميــة؛ لمراجعــة المفاهيم 	  اســتعن باألســئلة 
والمهارات الرياضّيــة التي تعلَّمها الطلبة في وحدات 
سابقة والمرتبطة بنتاجات هذه الوحدة. تساعد األسئلة 
التراكمية الطلبة على الربــط بين أفكار وموضوعات 

تعلموها في أوقات متباعدة.

اطلْب إلى الطلبة حلَّ األسئلة التراكمية واجًبا منزليًّا، 	 
ثم ناِقشهم في الحلول في الحصة القادمة.

مالحظات المعلم
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كتاب التمارين

PB28

ْرُح
َّ ط

ال
:4

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1    940 – 40 =     2    398 - 200 =    

3    195 - 80 =     4    562 - 300 =    

5    741 - 600 =     6    854 - 50 =    

7    129 - 20 =     8    694 - 500 =    

: قودَ في  فْ دَ الْمَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

9    942 -  = 542

10    987 -  = 917

11     - 30 = 830

12     - 400 = 580

 13     -  = 500 ( لولٍ دُ 3 حُ (أَجِ

؟ احِ جارِ التُّفّ دُ أَشْ دَ ، فَما عَ احٍ فّ جارُ تُ ى أَشْ بَقّ ما تَ ، وَ تونٍ يْ ةِ زَ رَ جَ نْها 300 شَ ، مِ ةً رَ جَ رٍ 542 شَ ةِ عامِ عَ رَ زْ  14 في مَ  

           =    

  
¡ ¢��ِ£ْ¤ِ �ِ
َ

	�ِ
ْ
��� �ِ�َ

َ
��َ

ْ
�� �ِ
�َ
¥�ُ ±ُ�ْ²َ 1  �ُ�ْ ����

900        198

115        262

141       804

109        194

400

70

860

980

900 400
901-401=500 , 902-402= 500 

542       -        300        242

PB 29

ْرُح
َّ ط

ال
:4

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

نِيًّا: حِ ذِهْ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1    235 - 27 =     2    574 - 17 =    

3    155 - 36 =     4    354 - 28 =    

5    692 - 65 =     6    971 - 36 =    

7    689 - 59 =     8    832 - 16 =    

َقْالمِ  دِ األْ دَ نْ عَ ا عَ لَمً دارِ 39 قَ قْ لُّ بِمِ قِ نْ أَقْالمِ التَّلْوينِ يَ دٌ مِ دَ ةَ عَ تِهِ سارَ عَ أُخْ مَ ، وَ لْوينٍ لَمَ تَ عاذٍ 120 قَ عَ مُ  9  مَ  

ةَ؟ عَ سارَ تي مَ دُ أَقْالمِ التَّلْوينِ الَّ دَ مْ عَ عَ أَخيها، فَكَ تي مَ الَّ

           =    

؟ حِ رَ سْ مَ يَ في الْ قِ مْ طاِلبًا بَ هُ 28 طالِبًا، فَكَ رَ حٌ فيهِ 350 طالِبًا، غادَ رَ سْ  10  مَ  

           =    

�¦ِ£ْ
§

¨�� ±ُ�ْ �°�� 2  �ُ�ْ ����

208        557

119        326

627        935

630        816

120        -        39             81

350       -        28             322

PB30

ْرُح
َّ ط

ال
:4

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: لِّ نَ الحَ قُ مِ قَّ أَتَحَ ، وَ حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1   4 9 6

- 7 3

 

2   3 7 8

- 1 7 5

بَ في  : ناسِ مَ الْمُ قْ تُبُ الرَّ أَكْ

3   6 7

- 4

1 3
 

4   5 5

- 6

2 3 3

بَ في  : ناسِ دَ  الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

5    267 -  = 15 6    443 -  = 203

 ، لَ نازِ لى 3 مَ ما عَ نْهُ لٌّ مِ توي كُ نِ يَحْ يْ دَ دَ نَ عَ وِّ ُكَ ها؛ ألِ ميعَ تِيَةِ جَ بِطاقاتِ اآلْ تي في الْ قامَ الَّ َرْ مُ األْ دِ تَخْ  7  أَسْ  

ما 372. يْنَهُ قُ بَ رْ فَ يْثُ يَكونُ الْ 5بِحَ 8 0 1 3 7

±ُ�ْ �°�� 3  �ُ�ْ ����

4      2      3 2      0      3

9
3

6

252 240

645-273

5
24

PB 31

ْرُح
َّ ط

ال
:4

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1   8 7 2

- 5 6

 

2   7 5 3

- 4 3 5

3   4 8 5

- 6 8

 

4   7 8 2

- 3 4 7

بَ في  : ناسِ مَ الْمُ قْ تُبُ الرَّ أَكْ

5   5 7 2

- 6

5 9
 

6   6

- 1 4 9

5 3

، ثُمَّ  لَ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ نُ كُ وَّ تَكَ نِ يَ يْ دَ دَ نَ عَ وِّ ُكَ ها؛ ألِ ميعَ تِيَةِ جَ بِطاقاتِ اآلْ تي في الْ قامَ الَّ َرْ مُ األْ دِ تَخْ  7  أَسْ  

ما.  يْنَهُ قَ بَ رْ فَ دُ الْ أَجِ
6 5 3 2 4 1

(1) �ِ���ْ
�

��� �ِ�َ
 �� �َ�َ ±ُ�ْ �°�� 4  �ُ�ْ ����

3      1       8

4      3      5

8       1      6

4      1       7

6 2

10
3

إجابات متعددة
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كتاب التمارين

PB32

ْرُح
َّ ط

ال
:4

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

1   7 2 8

- 1 4 2

 

2   4 1 5

- 7 3

3   5 5 5

- 2 8 6

 

4   6 1 3

- 4 6

5   9 0 3

- 6 9 4

 

6   8 8 6

- 5 8 7

بَ في   ناسِ مَ الْمُ قْ تُبُ الرَّ أَكْ

7   7 1

- 3 8

9 5
 

8   8

- 3 7 7

7 8

يْثُ  ، بِحَ لَ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ نُ كُ وَّ تَكَ نِ يَ يْ دَ دَ نَ عَ وِّ ُكَ ها؛ ألِ ميعَ تِيَةِ جَ بِطاقاتِ اآلْ تي في الْ قامَ الَّ َرْ مُ األْ دِ تَخْ  9  أَسْ  

ما 111 . يْنَهُ قُ بَ رْ فَ 6يَكونُ الْ 5 4 3 2 1

(2) �ِ���ْ
�

��� �ِ�َ
 �� �َ�َ ±ُ�ْ �°�� 5  �ُ�ْ ����

3      4      2

5      7      6

2      9      9

654-543=111

5      8       6

2        6        9

2      0      9

8 5

4

5
6

3

PB 33

ْرُح
َّ ط

ال
:4

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

بِ 10 : رَ حِ بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ رُ ناتِجَ الطَّرْ دِّ أُقَ

1    961 – 215        -     =    

2    812 - 251        -     =    

3    356 - 156        -     =    

4    587 – 468        -     =     

5    758 - 532        -     =    

بِ 100 : رَ حِ بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ رُ ناتِجَ الطَّرْ دِّ أُقَ

6    654 – 198        -     =    

7    796 - 410        -     =    

8    893 – 393        -     =    

ناتِجِ  ديرُ  قْ تَ يَكونُ  يْثُ  بِحَ  ، لَ نازِ مَ  3 نْ  مِ ما  نْهُ مِ لٌّ  كُ نُ  وَّ تَكَ يَ نِ  يْ دَ دَ عَ نَ  وِّ ُكَ ألِ 6؛   ،  8  ،1 قامَ  َرْ األْ مُ  دِ تَخْ  9  أَسْ  

ئَةٍ يُساوي 300 . بِ مِ ا إِلى أَقْرَ بً رَّ قَ ما مُ هِ حِ طَرْ

  -  = 300

عَ  مَ يَ  قِ بَ ا  دينارً مْ  كَ رُ  دِّ أُقَ ا،  دينارً  252 نُهُ  ثَمَ حاسوبٍ  هازَ  جِ نْها  مِ  تَر اِشْ ا،  دينارً  861 سامي  عَ   10  مَ  

سامي؟    

±ِ�ْ �°�� �ُ��
ْ


َ
� 6  �ُ�ْ ����

960  220  740

810  250     560

360      160           200

590          470            120

760           530           230

700          200           500

800          400           400

900          400           500

900  600

861-252   →   860 - 300 = 560   →   900 - 300 = 600

861  ,   618

PB34

ْرُح
َّ ط

ال
:4

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: أَلَةِ سْ لِّ الْمَ بَعِ لِحَ َرْ طُواتِ األْ دامِ الْخُ تِخْ تِيِةَ بِاسْ سائِلَ اآلْ لُّ الْمَ أَحُ

ا  شً بْلِغِ 250 قِرْ تْ بِمَ عَ بَرَّ رَ الثّاني،  ثُمَّ تَ هْ ا الشَّ شً ،  و315 قِرْ لَ َوَّ رَ األْ هْ ا الشَّ شً نى 525 قِرْ تْ مُ فَّرَ  1  وَ  

نى؟   عَ مُ يَ مَ قِ ا بَ شً مْ قِرْ ، فَكَ قيرِ فَ نْدوقِ الطّالِبِ الْ لِصَ

           =                          =    

 ، ةً حَ فْ بوعَ الثّانِيَ 115 صَ ُسْ األْ لَ 101، وَ َوَّ بوعَ األْ ُسْ حاتِهِ األْ فْ نْ صَ أَ مِ رَ ا، قَ لِيٌّ كِتابً تَر عَ  2  اِشْ  

؟  كِتابِ فْحاتِ الْ دُ صَ دَ مْ عَ ، فَكَ الً كِتابِ كامِ ةَ الْ راءَ يَ قَ ؛ لِيُنْهِ ةٍ حَ فْ يْهِ 100 صَ لَ يَ عَ قِ بَ وَ

           =                          =    

ولى  بَةِ األْ تَ رْ مَ لى الْ صولِهِ عَ ؛ لِحُ هُ 200 دينارٍ طاهُ والِدُ أَعْ ا، وَ بْلَغَ 147 دينارً عاذٌ مَ رَ مُ فَّ  3  وَ  

ا.  نُها 270 دينارً تُرونِيَّةً ثَمَ بَةً إِلِكْ عْ نْها لُ تَر مِ ، إِذا اِشْ ريمِ آنِ الْكَ رْ قُ ظِ الْ فْ ةِ حِ قَ سابَ في مُ
؟ هُ عَ بْقى مَ ا يَ مْ دينارً فَكَ

           =                          =    

صيرٍ في  ةَ عَ بْوَ مْ عَ ، فَكَ احِ يْمونِ وَ 257 بِمذاقِ التُّفّ ذاقِ اللَّ نْها بِمَ ةً مِ بْوَ ، 124 عَ صيرٍ ةَ عَ بْوَ لٌّ فيهِ 475 عَ حَ  4  مَ  

ذاقاتٍ أُخر؟ لِّ بِمَ حَ مَ الْ

           =                          =    

تِها،  نْطَقَ مِ راءِ  قَ فُ لى  عَ ةً  كَ عْ كَ  183 نْها  مِ تْ  عَ زَّ وَ  ، رٍ تَمْ ةَ  كَ عْ كَ  312 بِاللٍ  أُمُّ  تْ  دَّ  5  أَعَ  

يْها؟  دَ يَ لَ قِ ةً بَ كَ عْ مْ كَ لى جيرانِها. فَكَ كاتٍ عَ عْ تْ 107 كَ عَ زَّ وَ وَ

           =                          =   
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مخطط الوحدة

عدد الحصصاألدوات الالزمةالمصطلحاتالنتاجاتاسم الدرس

1التهيئة لدراسة الوحدة

الدرس 1: تمثيل البيانات 
بالصور

جمع البيانات.	 
تمثيل البيانات باستخدام الصور.	 

أوراق بيضاء	 التمثيل بالصور
أقالم ملونة.	 
ألواح صغيرة.	 
أقالم	 

2

الدرس2:  تفسير البيانات 
الممثلة بالصور 

مسطرة	 تفسير بيانات ممثلة بالصور.	 
أقالم ملونة 	 

2

الدرس3: جمع البيانات 
وتنظيمها

مكعبات ملونة.	 جدول اإلشاراتجمع بيانات وتنظيمها في جدول اإلشارات.	 
أقالم ملونة	 
أوراق بيضاء 	 
ورقة المصادر2	 
علب ألوان	 

2

الدرس4: تفسير البيانات 
الممثلة بجدول اإلشارات

ألواح صغيرة	 تفسير بيانات ممثلة في جدول اإلشارات.	 
أقالم	 

2

ورقة كبيرة مقواة 	 المشروع
أقالم ملونة	 
أقالم سبورة	 

1

1اختبار الوحدة

11المجموع

80A

5
الوحدة



80

 الصف الثاني

تمثيل البيانات بالصور	 

تفسير بيانات ممثلة بالصور	 

جمع بيانات	 

تمثيل البيانات في جدول اإلشارات .	 

فــي جدول 	  المنظمة  البيانــات  تفســير 
اإلشارات.

 الصف الثالث

تمثيل بيانات باستخدام أعمدة البيانات.	 

تفسير بيانات ممثلة بأعمدة بيانية بسيطة.	 

حل مســائل على بيانات ممثلة تتضمن 	 
الجمع والطرح ومقارنة البيانات. 

 الصف األول

جمع بيانات بسيطة وتنظيمها في جداول.	 

قراءة بيانات منظمة في جداول.	 

عرض بيانات بصور، حيث تمثل كل صورة 	 
وحدة واحدة.

تفسير تمثيالت بصور، حيث تمثل الصورة 	 
وحدة واحدة.

ببيانات ممثلة 	  تتعلق  حل مســائل بســيطة 
بصور أو منظمة في جداول.

الترابط الرأسي بين الصفوف

5
الوحدة

نظرة عامة حول الوحدة: 

في هذه الوحدة، ســيتعلم الطلبة تمثيل البيانات باستخدام 
الصور وتفســيرها، باإلضافة إلى جمع البيانات وتنظيمها 
في جدول إشــارات، وتفســير البيانات المنظمة بجدول 

اإلشارات.

و ســيتعلمون -أيًضا- أن جمع البيانات يبدأ بطرح سؤال 
نحصــل من خالله على مجموعة بيانــات ننظمها ونمثلها 

بطرائق مختلفة تجعل قراءتها وتفسيرها أسهل. 

ويجدر اإلشارة إلى ضرورة اختيار أمثلة حياتية متنوعة من 
بيئة الطالب.

أسرتي الكريمة:

ه الطلبة إلى قراءة رســالة األهل )أسرتي الكريمة( مع  وجِّ
زهم إلى تنفيذ النشاط المنزلي معهم. ذويهم، وحفِّ

80

تي  الَّ بَياناتِ  الْ ةِ  عالَجَ مُ فاهيمَ  مَ لي  عُ طِفْ راجِ يُ  ، النَّشاطِ ا  ذَ : في هَ َمْنِزلِيٌّ   نَشاٌط 

ا: ها سابِقً سَ رَ دَ

 	 ، قُ رَ ، أَزْ رُ مَ : أَحْ ةٍ عً تَنَوِّ رارِ بِأَلْوانٍ مُ َزْ نَ األْ ةً مِ موعَ جْ لي مَ طي طِفْ أُعْ
.... ، رُ ضَ أَخْ

 	. نِ بِ اللَّوْ سْ موعاتٍ بحَ جْ ها في مَ نيفَ يْهِ تَصْ أَطْلُبُ إلَ

 	: رِ جاوِ الْمُ لٍ كَ وَ دْ ها في جَ نْظيمَ يْهِ تَ أَطْلُبُ إِلَ

؟	  نٍ وْ لِّ لَ نْ كُ رارِ مِ َزْ دُ األْ دَ لي: ما عَ أَلُ طِفْ أَسْ

نُ رارُاللَّوْ َزْ األْ

رُ مَ  أَحْ
قُ رَ أَزْ

رُ ضَ أَخْ
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أْْسَرتي اْلَكريَمَة

اْلَوْحــَدِة  ِدارَســَة  َوُزَمالئــي  أنــا  اْلَيــْوَم  َبــَدأُْت 

اْلخاِمَســِة، َوَســأََتَعل�ُم فيهــا ُمعاَلَجــَة اْلَبيانــاِت. 

ــاِعُدني  ــُه َسُيس ــيَ؛ ِألَن� ــاَط  اْآلتِ ــا الن�ش ــْذ َمًع ِلُنَنف�

ــِة ال�تــي َدَرْســُتها  ياِضي� َعــىل ُمراَجَعــِة اْلَمفاهيــِم الر�

ــِة  ــاِء ِدراَس ــي أَْثن ــا ف ــأَْحتاُج ِإَلْيه ــي َس ــابًِقا، َوال�ت س

هــِذِه اْلَوْحــَدِة.

اِْبُنُكُم اْلُمِحب¡ ......................
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روعي الْخاصِّ  شْ تي لِتَنْفيذِ مَ موعَ جْ مَ دُّ وَ تَعِ  أَسْ
هُ في  لَّمُ عَ لُ فيهِ ما أَتَ مِ تَعْ أَسْ ، الَّذي سَ ةِ لَ ضَّ فَ مُ ةِ الْ ياضَ بِالرِّ
تي. سَ رَ دْ بَةِ مَ لَ ةَ لِطَ لَ ضَّ فَ ةَ المُ ياضَ تَبَّعَ الرِّ َتَ ةِ ألِ دَ حْ وَ هِ الْ هذِ

ها  نْظيمُ تَ بَياناتِ وَ عِ الْ مْ ةِ جَ هارَ َهَدُف الَْمْشروِع: تَعزيزُ مَ

ها. سيرُ تَفْ ثيلُها وَ تَمْ وَ

ُخطُواُت تَْنفيِذ الَْمْشروِع: 

تِهمِ  ياضَ رِ نْ  عَ تي  سَ رَ دْ مَ نْ  مِ طالِبًا   20 أَلُ   1  أَسْ  

 ، مِ دَ قَ الْ ةُ  رَ كُ  : تِيَةِ اآلْ ياضاتِ  الرِّ نَ  مِ ةِ  لَ ضَّ فَ مُ الْ
. يُ رْ ، والْجَ ةُ باحَ السِّ

تي: شاراتِ اآلْ ِ لِ اإلْ وَ دْ بَياناتِ في جَ  2  أُنَظِّمُ الْ  

ةُ لَ ضَّ فَ ةُ الْمُ ياضَ ِشاراتُالرِّ دُاإلْ دَ الْعَ

مِ دَ قَ ةُ الْ رَ كُ

ةُ باحَ السِّ

يُ رْ الْجَ

دامِ  تِخْ ولِ بِاسْ دْ تُها في الْجَ تي نَظَّمْ بَياناتِ الَّ ثِّلُ الْ  3  أُمَ  

 . رِ وَ الصُّ

ما  وَ تي؟  سَ رَ دْ مَ بَةِ  لَ لِطَ ةُ  لَ ضَّ فَ مُ الْ ةُ  ياضَ الرِّ  4  ما   

؟ َقَلُّ تَفْضيالً ةُ األْ ياضَ الرِّ

 ، شاراتِ ِ لَ اإلْ وَ دْ اةٍ جَ وّ قَ ةٍ مُ بيرَ ةٍ كَ قَ رَ لى وَ ضُ عَ رِ  5  أَعْ  

لْتُ  صَّ تي تَوَ ســيراتِ الَّ التَّفْ ، وَ رِ وَ ثيلَ بِالصُّ التّمْ وَ

. يَّةِ فِّ ةِ الصَّ فَ رْ غُ دارِ الْ لى جِ ها عَ قُ يْها، ثُمَّ أُلْصِ إِلَ
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اْلَموادُّ َواْألََدواُتِ����

وانٌ	  أَلْ

اةٌ 	  وَّ قَ ةٌ مُ بيرَ ةٌ كَ قَ رَ وَ

ةٍ 	  بّورَ أَقْالمُ سَ
مشروع الوحدة: رياضتي المفضلة

هدف المشــروع:  يهدف هذا المشــروع إلــى تعزيز ما 

ســيتعلمه الطلبة في هذه الوحدة حــول معالجة البيانات، 
وتشــمل جمع البيانات وتنظيمها في جــدول، ثم تمثيلها 
وتفســيرها، باإلضافة إلى تنمية مهارتي التواصل والعمل 

الجماعي وتعزيزهما.

خطوات العمل:

ع الطلبة إلى مجموعات، واحرص على أن تضّم كل 	  وزِّ
مجموعة طلبة بمستويات مختلفة.

أخبر الطلبة بالمواد واألدوات الالزمة لتنفيذ المشروع. 	 

ع المهمات  على الطلبــة  في المجموعة، من جمع 	  وزِّ
للبيانات وتنظيمهــا وتمثيلها، وإعداد اللوحة الجدارية 

المطلوبة.

وزع المهمــات  على الطلبة بشــكل تدريجي في أثناء 	 
دراســتهم للوحدة، بحيث يبــدأ كل منهم العمل على 
المهمة المكلَّف بها في الوقت المناســب بعد دراســة 

المفهوم الذي ُيَتَطّلب إجراؤه.

تابع سير العمل في المشــروع بشكل مستمر وذكرهم 	 
بالمهمات. 

د إمكانية االستعانة باألهل لتنفيذ المشروع.	  أكِّ

أخبر الطلبة سلًفا بمعايير تقييم المشروع.	 

بيِّن للطلبة معنى كل معيار باســتعمال مفردات ســهلة 	 
مناسبة. 123المعيارالرقم

جمع البيانات وتنظيمها في جدول اإلشارات.1

اإلخراج الجيد للوسيلة.2

التعاون والعمل بروح الفريق.3

تسليم المشروع في الوقت المحدد.4

عرض المشروع بطريقة واضحة )مهارة التواصل(.5

تقديم نتاج فيه أكثر من خطأ، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 1
تقديم نتاج فيه خطأ جزئي بسيط، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 2

تقديم نتاج صحيح كامل. 3

أداة تقييم المشروع
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. لٍ نْزِ ةِ في مَ جودَ وْ ضارِ المَ بَّاتِ الخُ دَ حَ دَ رُ عَ جاوِ لُ المُ وَ دْ بَيِّنُ الجَ يُ

ا؟ دً دَ ثَرُ عَ وَ األَكْ ضارِ هُ نَ الْخُ عٍ مِ  1  أَيُّ نَوْ  

؟ بَّاتٍ نْهُ 7 حَ دُ مِ ضارِ يُوجَ نَ الْخُ عٍ مِ  2 أَيُّ نَوْ  

؟ بَّاتٍ نْهُ 10 حَ دُ مِ ضارِ يُوجَ نَ الخُ عٍ مِ  3 أَيُّ نَوْ  

تي: اآلْ جاباتُ كَ ِ ، فَكانَتِ اإلْ نَّ هِ يْ دَ لِ لَ ضَّ فَ مُ لِ الْ كْ نِ الشَّ ديقاتِها عَ يْسُ صَ أَلَتْ مَ  4 سَ  

رِ . جاوِ لِ الْمُ وَ دْ بَياناتِ في الْجَ هِ الْ ثِّلُ هذِ أُمَ  
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لِ نْزِ ضارُ في المَ الْخُ

يارٌ 8 خِ

ةٌ نَدورَ 12      بَ

رٌ زَ 10  جَ

بَطاطا    7

ةُ لَ ضَّ فَ كالُ الْمُ َشْ األْ

ثِّلُ بِنْتًا لُّ  تُمَ :كُ تاحُ فْ الْمِ

بندورة

بطاطا
جزر

التهيئة لدراسة الوحدة:

طبِِّق اختبــاَر التهيئة الخاص بالوحــدة الموجود في 	 
ق من امتــالك الطلبة المعرفة  كتــاب التمارين؛ لتتحقَّ
السابقة الالزمة لدراســة هذه الوحدة، واطلب إليهم 
ًنا  ْل بينهــم، ُمدوِّ حلَّ أســئلة االختبار ُفــرادى، وتجوَّ

مالحظاتك على نقاط الضعف لديهم.

اختر بعض المســائل التي واجه الطلبــة صعوبة في 	 
حلِّها، ثم ناقشهم في الحلِّ على اللوح.

إذا واجه بعض الطلبة صعوبة في حلِّ المسائل الواردة، 	 
فاستعن بالمسائل اإلضافية.

تدريبات تهيئة إضافية: 

اجلــدول املجــاور يبــنِّ 

ملجموعة  املفضلة  الفاكهة 

من الطلبة:

 1  مــا الفاكهــة التي   

عدد  أكرب  يفضلها 

من الطلبة؟

 2 ما الفاكهة التي يفضلها أقل عدد من الطلبة؟  

 3 ما عدد الطلبة الذين يفضلون الفراولة؟   

 4 ما الفاكهة املفضلة لديك؟  

ســأل خالد زمــاءه عن 

املــروب املفضــل لكل 

منهــم مــن بــن احلليب 

فكانت  والعصري  والشاي 

إجاباهتم:

شــاي، حليب، حليب، عصير، حليــب، حليب، عصير، 
شاي، شاي، عصير، عصير، حليب ، عصير، عصير.

 5 أمثل هذه البيانات بالصور.   

الفاكهة املفضلة
10تفاح 

8برتقال 

12موز

5فراولة

املروب املفضل
شاي 
حليب
عصري 
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  أنشطة التدريب اإلضافية 

نشاط 1

هدف النشاط:  

تمثيل البيانات بالصور وتفسيرها.	 

 المواد واألدوات: 

أقالم تلوين، وورق أبيض للرسم.	 

خطوات العمل:

قسم الطلبة إلى مجموعات.	 

اطلب إلى كل مجموعة رســم منظر طبيعي لحديقــة حيوانات فيها بركة ماء، ثم اطلب إليهم تمثيل 	 
الحيوانات الظاهرة في الرسم بالصور.

كّلف المجموعات كتابَة 3 أسئلة حول جدول البيانات الخاص بهم.	 

اطلب إلــى المجموعات عــرض جدولهم على باقــي المجموعات، ثم طرح أســئلتهم عليهم، 	 
واستقبال اإلجابات.

نشاط 2

هدف النشاط:

جمع البيانات وتمثيلها في جدول اإلشارات وتفسيرها.	 

 المواد واألدوات: 

ورقة)A3(  لكل مجموعة، وأقالم.	 

خطوات العمل:

قســم الطلبة إلى مجموعات، واطلب إلى كل مجموعة اختيــار 6 حيوانات مختلفة وكتابتها في 	 
ههم إلى جمع بيانات من طلبة الصف عن الحيوان المفضل لديهم ضمن القائمة. قائمة، ثم وجِّ

ه الطلبة إلى تنظيم البيانات التي حصلوا عليها باستخدام جدول اإلشارات .	  وجِّ
اطلب الى الطلبة كتابة عبارات تفسيرية حول البيانات التي مثلوها بجدول اإلشارات.	 

مالحظــة: يمكن تكرار النشــاط بطرائق متنوعة مثــل الرياضة المفضلة ، الهوايــة المفضلة، الكتاب 

المفضل.....

20 دقيقة

15 دقيقة

مالحظات المعلم
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نشاط 3

هدف النشاط:  

تمثيل البيانات بالصور.	 
تمثيل البيانات في جدول اإلشارات.	 

 المواد واألدوات: 

ورقة لكل مجموعة، مســطرة، بطاقات األعــداد حتى 20 من ورقة المصــادر2: بطاقات األعداد 	 
)100- 0(، بطاقات.

خطوات العمل:

قسم الطلبة إلى مجموعات وحدد لكل مجموعة قائًدا.	 

أخبر الطلبة القصة اآلتية:	 

)لدى معلمة التربية الفنية مجموعة من عبوات األلوان :13 عبوة من اللون أحمر، 10 عبوات 
من اللون األسود، 17 عبوة من اللون األزرق، 18 عبوة من اللون األصفر، 16 عبوة من اللون 

األخضر، تريد استكمالها ليكون لديها 20 عبوة من كل لون(  فكيف نساعد المعلمة؟

ه الطلبة إلى استخدام بطاقات األعداد حتى 20 لتحديد عدد عبوات األلوان الموجودة لديها.	  وجِّ

اطلب إلى المجموعات تمثيل البيانات في القصة بالصور باختيار المفتاح المناسب.	 

اطلب إلى المجموعات إيجاد عدد العبوات الالزمة؛ ليصبح لدى المعلمة 20  عبوة من كل لون.	 

اطلب إلى المجموعات تمثيل البيانات بجدول اإلشارات.	 

ناقش مــع المجموعات في المســألة اآلتية:  أّي طرائــق تمثيل البيانات أكثر فائــدة: الصور أم 	 
اإلشارات؟ 

20 دقيقة
مالحظات المعلم
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أَتََعلَُّم 

أَْستَْكِشُف

دادُ  َعْ هِ األْ هذِ . وَ يّاراتٍ 6 أَلْعابِ طَ ، وَ مٍ دَ تا قَ رَ كُ ، وَ يّاراتٍ فَ 4 ألْعابِ سَ لَد يوسُ
؟ لِ وَ دْ َلْعابِ في الْجَ دادُ األْ تْ أَعْ تَلَفَ ، لِماذا اخْ . لكِنْ اهُ نَ لِ أَدْ وَ دْ ثَّلَةٌ في الْجَ مَ مُ

ةٍ. لُّ صورَ هُ كُ ثِّلُ دَ الَّذي تُمَ دَ عَ بَيِّنُ الْ تاحٍ يُ فْ ديدُ مِ كِنِنُي تَحْ مْ رِ (pictographs)، يُ وَ ثيلِ الْبَياناتِ بِالصُّ نْدَ تَمْ عِ

؟  رِ وَ بَياناتِ بِالصُّ ثيلِ الْ نْدَ تَمْ تاحٍ عِ فْ ديدِ مِ ةُ تَحْ ُث: ما فائِدَ أَتََحدَّ

ةُ  لَ ضَّ فَ ةُ الْمُ الْفاكِهَ

    كيوي 
تُقالٌ  رْ    بُ

احٌ فّ      تُ

. ةٍ بَّتَيْ فاكِهَ ثِّلُ حَ ةٍ تُمَ لُّ صورَ : كُ تاحُ فْ الْمِ

ةُ  ورَ هِ الصّ  هذِ
. تَيْنِ احَ فّ ثِّلُ تُ تُمَ
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت

. رِ وَ ثَّلُ الْبَياناتِ بِالصُّ أُمَ

 	. رِ وَ ثيلُ بِالصُّ التَّمْ
فَ   أَلْعابُ يوسُ

ةٌ  يّارَ  سَ

مٍ  دَ ةُ قَ رَ كُ

ةٌ  يّارَ   طَ

التعلم القبلي: 

جمع بيانات بسيطة وتنظيمها في جداول.	 
قراءة بيانات منظمة في جداول.	 
عــرض بيانات بصور، حيث تمثــل كل صورة وحدة 	 

واحدة.

التهيئة1

المجاور 	  الجدول  اكتب 
على الســبورة، ثم اكتب 
لكل  المناســب  العــدد 
لون بالســؤال عن اللون 

المفضل لكل طالب.

اسأل الطلبة:	 
كم طالًبا يفضل اللون األحمر؟  	
أي األلوان أكثر تفضياًل؟ 	
أي األلوان أقل تفضياًل؟ 	

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المسألة في فقرة )أستكشف( ثم 	  وجِّ
اسألهم: 

 ما األلعاب التي تراها في الجدول؟ ســيارة، وكرة  	
قدم، وطائرة.

 هل أعداد األلعاب التي يملكها يوسف ظهرت في  	
الجدول كما هي؟ ال

 كل صورة في الجدول تمثل كم لعبة في الحقيقة؟  	
2

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 
المجال العاطفي ال يقل أهمية عن المجال المعرفي فال 	 

تقل ألحد من الطلبة إجابتك خاطئة بل قل )اقتربت من 
اإلجابة الصحيحة، من يستطيع إعطاء إجابة أخرى( أو 

إن شئت فقل )هذه إجابة صحيحة لغير هذا السؤال(.

اللون المفضل
العدداللون
احمر
اخضر
اصفر

نتاجات الدرس:

جمع البيانات.	 
تمثيل البيانات باستخدام الصور.	 

1
الدرس
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التدريس3

ارسم على اللوح جدول الصور الموجود في فقرة )أتعلم(، ثم اسأل الطلبة:	 
ما عنوان الجدول؟ الفاكهة المفضلة 	

كم  تفاحة تمثل كل صورة؟ تفاحتين 	

كم حبة كيوي تمثل كل صورة؟ حبتين 	

كم برتقالة تمثل كل صورة؟ برتقالتين 	

وضــح للطلبة أنه  لتمثيل بيانــات بالصور يجب علينــا اختيار عنوان مناســب للجدول مرتبط 	 
بالموضــوع الذي يتحدث عنه، ونحدد مفتاًحا يبين العدد الذي تمثله كل صورة، ثم وضع الصور 

المالئمة في مكانها المناسب في الجدول.
اعرض للطلبة مثااًل آخر يكون مفتاحه )كل صورة تمثل 3 أشــياء( ومثِّْلها على اللوح بالتعاون مع 	 

الطلبة. 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    وظف الســؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها:  

د في أثناء الدرس وبشــكل متكرر على المصطلح الجديد )التمثيل بالصور(، ويمكنك كتابته على  أكِّ
بطاقة، وتثبيته جانب السبورة، وتشجيع الطلبة على استخدامه.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقَّق من فهمي(، واطلب إليهم حّل المسائل من 1 و 2 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة(، واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم :	  وجِّ

ما مفتاح الجدول؟ 2 	

ما عدد حبات البرتقال؟ 4 	

ما عدد األطفال الذين يفضلون البرتقال؟ 8 	

هل ما قالته ليلى صحيح؟ ال  	

لماذا؟ ألن عددهم 8 وليس 4 	

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

دَ النُّجومِ  دَ بَيِّنُ عَ تِيَةَ الَّتي تُ رِ الْبَياناتِ اآلْ وَ ثِّلُ بالصُّ  1  أُمَ  

: بٍ يْها 3 طُالّ لَ لَ عَ صَ الَّتي حَ

: 8 نُجومٍ	  خالِدٌ

: 10 نُجومٍ	  مُ يَ رْ مَ

: 6 نُجومٍ	  يَّةُ مَ سُ

ةَ  وايَ الْهِ بَيِّنُ  تُ الَّتي  تِيَةَ  اآلْ الْبَياناتِ  رِ  وَ بالصُّ ثِّلُ   2  أُمَ  

: الً رَ طِفْ شَ لةَ لِثَمانِيَةَ عَ ضَّ فَ الْمُ

ةَ	  راءَ قِ لونَ الْ ضِّ فَ 6 أَطْفالٍ يُ

مَ	  سْ لونَ الرَّ ضِّ فَ 3 أَطْفالٍ يُ

ةَ	  ياضَ لونَ الرِّ ضِّ فَ 9 أَطْفالٍ يُ

أَُحلُّ الَْمْسألََة

َطْفالِ  األْ دَ  دَ عَ إِنَّ  يْلى:  لَ قالَتْ  طَأَ:  الْخَ فُ  تَشِ  3  أَكْ  

رِ  جاوِ الْمُ ثيلِ  التَّمْ في  تُقالَ  بُرْ الْ لونَ  ضِّ فَ يُ الَّذينَ 
رُ إِجابَتي. رِّ ؟ أُبَ وابٍ لى صَ يَ عَ لْ هِ يُساوي 4، فَهَ

هِ. نَوافِذِ لِ وَ نْزِ مَ دَ أَبْوابِ الْ دَ رِ عَ وَ ثِّلَ بِالصُّ مَ لِيَ أَنْ يُ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

دُ النُّجومِالطّالِبُ دَ عَ

خالِدٌ 

يَمُ رْ مَ
يَّةُ مَ سُ

تَيْنِ مَ ثِّلُ نَجْ لُّ  تُمَ : كُ تاحُ فْ المِ

ةُ  لَ ضَّ فَ ةُ الْمُ وايَ الْهِ

ةُ راءَ قِ الْ

مُ سْ الرَّ
ةُ ياضَ الرِّ

. ثِّلُ 3 أطْفالٍ لُّ    تُمَ : كُ تاحُ فْ المِ

ةُ  لَ ضَّ فَ ةُ الْمُ الْفاكِهَ

تَقالُ     الْبُرْ

احُ    التُّفّ
. يْنِ لَ ثِّلُ طِفْ بَّةٍ تُمَ لُّ حَ : كُ تاحُ فْ المِ

5 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

خطأ، كل حبة تمثل طفلين إذن عدد 
األطفال الذين يفضلون البرتقال 8

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين. واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

اعرض البيانــات اآلتية على الســبورة ثم اطلب الى 	 
الطلبــة  تمثيلها بالصور على ورقة بيضاء باســتخدام 

مفتاح مناسب.

كراج سيارات فيه 9 سيارات بيضاء و6 سيارات 
حمراء و12 سيارة سوداء.

اطلــب إلى أحد الطلبة طرح ســؤال حــول البيانات 	 
الممثلة بالصــور، واختيار طالب آخــر لإلجابة عن 

السؤال.

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 1  من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

سـأل خالـد أصدقائـه عن عدد أفـراد أسـرة كل منهم، 	 
فكانت اإلجابـات كاآلتي:

أسرة قصي )4( أشخاص  	
أسرة وليد )8( أشخاص 	
أسرة سامي) 12( اشخاص 	
مثِّـل هـذه البيانـات بالصور باختيـار مفتاح مناسـب.	 

بطريقتين( المسـألة  )حل 

تعليمات المشروع:

اطلـب إلـى الطلبـة البـدء بتحضـر المـواد واألدوات 	 
الالزمـة للمشـروع.

الختام6

إذا لزم األمر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

كيف نمثل البيانات بالصور؟ 	

على ماذا تدل كل صورة في جدول الصور؟ 	
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التعلم القبلي: 

تمثيل البيانات بالصور.	 

التهيئة1

ع على الطلبة كرات ملونة، ثم اطلب إليهم تجميعها 	  وزِّ
بحسب اللون، ثم اطرح عليهم اسئلة حولها، مثل:

ما اللون األكثر تكراًرا؟  	

كم يزيد عدد الكرات الحمراء عن الزرقاء؟ 	

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى تأمل الصور في فقرة )أستكشف(، ثم 	  وجِّ
اسألهم:

ما عنوان الجدول؟ األيام المشمسة في شهر آذار 	

ماذا تمثل كل صورة؟ يوًما واحًدا 	

 أي أســبوع كان فيه أكبر عدد من األيام المشمسة؟  	
األسبوع الثاني

كم يوما مشمًسا في األسبوع الرابع؟ 4 أيام 	

 كم عدد األيام المشمســة في األســابيع األربعة؟   	
14 يوًما

 ما المعلومــات األخرى التــي يمكنك الحصول  	
عليها من هذا التمثيل بالصور؟ 

وناقشــها، 	  اقتراحاتهم  لتقديم  للطلبــة  المجال  اترك 
وعّزز مشاركاتهم .

2
الدرس

84
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أَْستَْكِشُف

؟ رِ وَ ثيلِ بِالصُّ يْها بِالنَّظَرِ إِلى هذا التَّمْ لَ لَ عَ صُ كِنُ أَنْ أَحْ مْ تي يُ لوماتُ الَّ عْ مَ ما الْ

أَتََعلَُّم 

ةَ  ثَّلَ مَ مُ الْ بَياناتِ  الْ رُ  أُفَسِّ ما  نْدَ عِ لوماتِ  عْ مَ الْ نَ  مِ ثيرٍ  كَ لى  عَ لُ  صُ أَحْ
: فَ أَنَّ رِ كِنُني أَعْ مْ ثَالً يُ ، فَمَ رِ جاوِ لِ الْمُ وَ دْ رِ في الْجَ وَ بِالصُّ

رُ	  مَ َحْ نُ األْ بَةِ هو اللَّوْ لَ نَ الطَّ دٍ مِ دَ بَرُ عَ هُ أَكْ لُ ضِّ فَ نَ الَّذي يُ اللَّوْ

بٍ	  دَ يساوي 10 طُالّ وَ َسْ نَ األْ لونَ اللَّوْ ضِّ فَ بَةِ الَّذينَ يُ لَ دَ الطَّ دَ عَ

رَ 	  مَ َحْ األْ نَ  اللَّوْ لونَ  ضِّ فَ يُ الَّذين  بَةِ  لَ الطَّ دِ  دَ عَ يْنَ  بَ قَ  رْ فَ الْ
رَ هو 4 = 8 – 12 ضَ َخْ األْ وَ

وَ 30 = 10 + 8 + 12	  لِ هُ ضَّ فَ مُ مِ الْ نِهِ وْ نْ لَ ئِلوا عَ بَةِ الَّذينَ سُ لَ دَ الطَّ دَ عَ

؟ رِ وَ ةِ بِالصُّ ثَّلَ مَ مُ بَياناتِ الْ سيرُ الْ ني تَفْ عْ ُث: ماذا يَ أَتََحدَّ

رِ آذارَ  هْ ةُ في شَ سَ مِ شْ امُ الْمُ َيّ األْ

لُ   َوَّ بوعُ األْ ُسْ األْ

بوعُ الثّاني ُسْ األْ
بوعُ الثّالِثُ ُسْ األْ

ابِعُ بوعُ الرّ ُسْ األْ

ا. مً وْ ثِّلُ يَ لُّ    تُمَ : كُ تاحُ فْ الْمِ

لُ  ضَّ فَ نُ الْمُ اللَّوْ

رُ مَ أَحْ

رُ ضَ أَخْ

دُ وَ أَسْ

يْنِ  صَ خْ ثِّلُ شَ لُّ    تُمّ : كُ تاحُ فْ الْمِ
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

ةَ  ثَّلَ مَ رُ الْبَياناتِ الْمُ أُفَسِّ
رِ وَ بِالصُّ

نتاجات الدرس:

تفسير بيانات ممثلة بالصور.	 
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التدريس3

ارسم على اللوح جدول الصور الموجود في فقرة )أتعلم(، ثم اسأل الطلبة:	 

ما عنوان الجدول؟ اللون المفضل 	

ما مفتاح الجدول؟ كل صورة تمثل شخصين 	

كم شخصًا يفضل اللون األحمر؟ 12 شخص 	

ما اللون األكثر تفضياًل؟  األحمر 	

كم طالًبا يفضل اللون األسود؟ 10 طالب 	

كم عدد االشخاص الذين ُسئلوا عن لونهم المفضل ؟ 30 شخًصا 	

وضح للطلبة أننا نبدأ بقراءة عنوان التمثيل ومفتاحه؛ لمعرفة عدد االشــياء التي تمثلها كل صورة 	 
ر البيانات. كي نفسِّ

ناقــش مع الطلبة المعلومــات التي يمكن الحصــول عليها من الجدول، واطلــب إليهم إعطاء 	 
معلومات أخرى إضافيه غير التي ذكرت.

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    وظف الســؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقَّق من فهمي(، واطلْب إليهم حّل المسائل من 1 الى �7 وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم :	  وجِّ

ما  ألوان عيون الطلبة؟ أخضر، أسود، بني 	

كم طالًبا لون عيونه أسود؟ 12 طالًبا 	

ما عدد الطلبة الذين عيونهم ليست سوداء؟ 27 طالًبا 	

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي. 

التطبيق:

قســم الطلبة إلى مجموعات، واطلب إليهم ســؤال 	 
20 طالًبا مــن الصف عن وســيلة المواصالت التي 

يستخدمونها للوصول إلى المدرسة.
اطلب إلى المجموعات تمثيــل اجاباتهم  في جدول 	 

الصور، ثم اسألهم:
 ما الوسيلة األكثر شيوعًا للوصول الى المدرسة؟  	
 بكم يزيد عدد الذين يحضرون للمدرسة سيًرا على  	

األقدام على عدد الذين يستخدمون السيارات؟
اطلب إلى الطلبة وضع  أسئلة أخرى واإلجابة عنها.	 

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

الجــدول 	  فــي 
المجــاور الــذي 
الرياضــة  يمثــل 
لــدى  المفضلــة 
مــن  مجموعــة 
عن  أجب  الطلبة، 

األسئلة اآلتية:  

 1 كم طالًبا يفضل السباحة؟ 3   

 2 كم عدد الطلبة الذين ُسِئلوا؟  20  

 3  إذا عــّدل 3 طالب إجاباتهم وقالــوا: إن رياضتهم   

المفضلة الســباحة، وليس الجــري. مثل البيانات 
الجديدة في جدول الصور.

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

 مــا أهمية معرفة المفتاح في اإلجابة عن األســئلة  	
الخاصة بجدول بيانات ممثلة بالصور؟

 ما أهمية التمثيل بالصور في اإلجابة عن إسئلة حياتية؟  	

الرياضة المفضلة
    كرة القدم

   جري
 سباحة

85المفتاح: كل  تمثل طالبين

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: بَةِ نَ الطَّلَ ةٍ مِ موعَ جْ لَ لِمَ ضَّ فَ رُ الْعَصيرَ الْمُ جاوِ رِ الْمُ وَ ثيلُ باِلصُّ بَيِّنُ التَّمْ يُ

؟ بَةِ لَ نَ الطَّ دٍ مِ دَ بَرُ عَ هُ أَكْ لُ ضِّ فَ صيرُ الَّذي يُ عَ  1 ما الْ  

؟ رِ زَ صيرَ الْجَ لونَ عَ ضِّ فَ بَةِ الَّذينَ يُ لَ دُ الطَّ دَ  2 ما عَ  

؟ لِ ضَّ فَ مُ مِ الْ هِ صيرِ نْ عَ ئِلوا عَ بَةِ الَّذينَ سُ لَ دُ الطَّ دَ  3 ما عَ  

لى  تُقالِ عَ بُرْ صيرَ الْ لونَ عَ ضِّ فَ بَةِ الَّذينَ يُ لَ دُ الطَّ دَ زيدُ عَ مْ يَ كَ
؟ نَبِ عِ صيرَ الْ لونَ عَ ضِّ فَ بَةِ الَّذينَ يُ لَ دِ الطَّ دَ عَ

  4   

فِّ  بَةِ الصَّ لَ يونِ بَعْضِ طَ رُ أَلْوانَ عُ جاوِ رِ الْمُ وَ بَيِّنُ التَّمثيلُ بِالصُّ يُ
الثّاني:

ا ؟ تِشارً ثَرِ انْ َكْ نُ الْعيونِ األْ وْ  5 ما لَ  

ا ؟ تِشارً َقَلِّ انْ يونِ األْ عُ نُ الْ وْ  6 ما لَ  

راءُ  ضْ خَ مْ  يونُهُ عُ الَّذينَ  بَةِ  لَ الطَّ دِ  دَ عَ موعُ  جْ مَ ما 
؟ نِّيَّةٌ مْ بُ يونُهُ الَّذينَ عُ وَ

 7   

أَُحلُّ الَْمْسألََة

؟ داءَ وْ تْ سَ يْسَ مْ لَ يونُهُ بَةِ الَّذينَ عُ لَ دُ الطَّ دَ ، ما عَ ابِقِ ؤالِ السّ  8 في السّ  

الْجاكيتاتِ  بِنْطاالتِ وَ صانِ والْ مْ قُ دَ الْ دَ رِ عَ وَ ثِّلَ بِالصُّ مَ لي أَنْ يُ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

عِ  نِ النَّوْ هُ عَ أَلُ » ثُمَّ أَسْ البِسَ تَيْ مَ ثِّلُ قِطْعَ لُّ    تُمَ : «كُ تِيَ تاحَ اآلْ فْ مِ الً الْ مِ تَعْ سْ ، مُ تِهِ زانَ في خِ
ا. رارً َقَلِّ تَكْ عِ األْ النَّوْ ا، وَ رارً ثَرِ تَكْ َكْ األْ

لُ ضَّ فَ الْعَصيرُ الْمُ

تُقالُ بُرْ    الْ

رُ زَ  الْجَ
نَبُ  عِ   الْ

. ثِّلُ طالِبَيْنِ لُّ    تُمَ : كُ تاحُ فْ الْمِ

يونِ نُ الْعُ لَوْ

رُ ضَ  أَخْ
دُ  وَ    أَسْ
نِيٌّ         بُ

. خاصٍ ثِّلُ 3 أَشْ لُّ    تُمَ : كُ تاحُ فْ الْمِ

5 
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البرتقال

4 طالب

18 طالب

طالبين

بني
أخضر

27

27

المفاهيم العابرة للمواد  

د المفاهيم العابرة للمواد حيثما وردت في كتاب الطالب أو كتاب التمارين. ففي  أكِّ
ز المهارات الحياتية عنــد الطلبة من خالل تنمية الوعي  ســؤال فقرة )التطبيق(، عزِّ

المروري وأهمية المشي للصحة وتقليل التلوث البيئي.
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أَتََعلَُّم 

هِ  يْ أُنَظِّمَ هذِ لِكَ ، وَ ةٍ هولَ يْنَها بِسُ نَ بَ أُقارِ ها، وَ رَ أُفَسِّ ، وَ بَياناتِ ُنَظِّمَ الْ ِشاراتِ (tally chart)؛ ألِ لَ اإلْ وَ دْ لُ  جَ مِ تَعْ أَسْ
. ةٍ لِّ إِجابَ قابِلَ كُ ةَ (  ) مُ عُ إِشارَ ، أَضَ بَياناتِ الْ

؟ شاراتِ ِ لِ اإلْ وَ دْ بَياناتِ في جَ يْفَ أُنَظِّمُ الْ ُث: كَ أَتََحدَّ

ةُ ِشاراتُالْفاكِهَ اإلْ

زٌ وْ مَ

احٌ فّ تُ

تُقالٌ رْ بُ

لُ  وَ دْ هذا جَ
. إِشاراتٍ

جاباتُ  ِ لونَهـا، فَكانَتِ اإلْ ضِّ فَ تي يُ ةِ الَّ فاكِهَ عِ الْ نْ نَـوْ بَةٍ عَ لَ ـئِلَ 10 طَ سُ
 ، تُقالٌ رْ ، بُ زٌ ـوْ ، مَ ـاحٌ فّ ، تُ زٌ ـوْ ، مَ تُقـالٌ رْ ، بُ ـاحٌ فّ ، تُ زٌ ـوْ ، مَ زٌ ـوْ تـي: مَ اآلْ كَ

 . زٌ وْ ، مَ ـاحٌ فّ تُ

. شاراتِ ِ لِ اإلْ وَ دْ ةَ في جَ ابِقَ بَياناتِ السّ أُنَظِّمُ الْ
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

ها في  أُنّظِّمُ ياناتٍ وَ عُ بَ مَ أَجْ
. شاراتِ لِ اإلْ وَ دْ جَ

ِشاراتِ	  لُ اإلْ وَ دْ جَ

 
1 2 3 4 5 6

أَْستَْكِشُف

ةِ؟ ورَ تي تَراها في الصّ ةِ الَّ فاكِهَ ما أَنْواعُ الْ

التعلم القبلي: 

جمع بيانات وتمثيلها في جدول الصور.	 

التهيئة1

قســم الطلبة إلى مجموعات، وزودهم بمجموعة من 	 
المكعبات بألــوان مختلفة، واطلــب اليهم تصنيفها 

حسب اللون .

اطلب إلــى كل مجموعة كتابة 3 أســئلة مختلفة عن 	 
المجموعات  مــن  واختيار طلبة  المكعبــات،  ألوان 

األخرى لإلجابة عنها.

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المســألة في فقرة )استكشف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

ماذا ترى في الصورة؟ طبق من الفاكهة 	
 ما أنواع الفاكهة التي تراهــا؟ برتقال ،موز، تفاح،  	

كيوي، عنب
 كم عــدد الحبات مــن كل نوع؟ كيــف عرفت؟  	

تختلف اإلجابات
ها وهي في السلة أم توزيعها بحسب  	  أيها اسهل عدٌّ

ها؟ توزيعها بحسب النوع، ثم عّدها  النوع ثم عدُّ
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة.	 

نتاجات الدرس:

جمــع بيانــات وتنظيمهــا فــي جــدول 	 
اإلشارات.

3
الدرس
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التدريس3

بيِّن للطلبة أنه يمكن تمثيل عدد حبات الفاكهة من كل نوع باستخدام اإلشارات، وبيِّن لهم أن كل 	 
)/( تعبر عن حبة فاكهة واحدة وأن ) ////( تمثل 5 حبات من الفاكهة، ثم اسأل الطلبة: 

كيف تمثل 3 حبات فاكهة؟ 	

كيف تمثل 4 حبات فاكهة؟  	

كيف تمثل 10 حبات فاكهة؟ 	

ارسم جدول اإلشــارات الموجود في فقرة )أتعلم( على اللوح؛ مبينًا لهم أن الجدول يتكون من 	 
عمودين: األول يمثل نوع الفاكهة والثاني اإلشارات التي تمثل عدد كل نوع منها.

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    وظف الســؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها : 

ــد في أثناء الدرس وبشــكل متكرر المصطلح الجديد )جدول اإلشــارات(، وشــجع الطلبة على  أكِّ
استخدامه.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل 1 و 2 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلْب إليهم قراءَته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

ما أنواع األزهار الواردة في المسألة ؟ جوري، نرجس، ياسمين. 	

كم عدد األزهار من كل نوع؟ 8 جوري، 4 نرجس، 5 ياسمين. 	

 هل تمثيلها في جدول اإلشــارات صحيح؟ لماذا؟ ال، ألنها مثلت النرجس بثالث إشارات،  	
والصواب 4

صّوب الخطأ في الجدول. 	
ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ

من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

تي: لِ اآلْ وَ دْ بَياناتِ في الْجَ ، ثُمَّ أُنَظِّمُ الْ مْ هِ يْ دَ لِ لَ ضَّ فَ مُ لِ الْ صْ فَ نِ الْ ي عَ فّ بَةَ صَ لَ أَلُ طَ  1 أَسْ  

لُ ضَّ فَ لُ الْمُ صْ الْفَ

لُ  صْ ِشاراتُ الْفَ موعُ اإلْ جْ الْمَ

تاءُ  الشِّ

بيعُ الرَّ

يْفُ الصَّ

ريفُ الْخَ

: بَةٍ لَ ةِ طَ رَ شَ ةَ لِعَ لَ ضَّ فَ مُ ةَ الْ وايَ هِ ثِّلُ الْ تي تُمَ تِيَةَ الَّ بَياناتِ اآلْ شاراتِ الْ ِ لِ اإلْ وَ دْ  2 أُنَظِّمُ في جَ  

أَُحلُّ الَْمْسألََة

هارِ  َزْ عِ األْ لَ نَوْ وْ ياناتٍ حَ نَبُ بَ يْ تْ زَ عَ مَ : جَ هُ بُ وِّ أُصَ طَأُ، وَ فُ الْخَ تَشِ  3  أَكْ  

لْنَ  ضِّ فَ أْتي: 8 يُ ما يَ بَياناتُ كَ ها، فَكانَتِ الْ فِّ لِ لَد طالِباتِ صَ ضَّ فَ مُ الْ
أُنَظِّمُ  ثُمَّ   . مينَ ياسَ الْ لْنَ  ضِّ فَ يُ  5  ، سَ جِ النَّرْ لْنَ  ضِّ فَ يُ  4  ، يَّ ورِ الْجُ

. رِ جاوِ شاراتِ الْمُ ِ لِ اإلْ وَ دْ بَياناتِ في جَ الْ

ةِ  فاكِهَ بّاتِ الْ دِ حَ دَ ثيلِ عَ لَ إِشاراتٍ لِتَمْ وَ دْ لَ جَ مِ تَعْ سْ لي أَنْ يَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

. لِ نْزِ مَ ةِ في الْ تَوافِرَ مُ الْ

هارِ َزْ عُ األْ ِشاراتُ نَوْ اإلْ

يٌّ  جورِ

سٌ جِ نَرْ

مينُ ياسَ

 ، مُ سْ ةُ ، الرَّ راءَ ، الْقِ ةُ راءَ ، الْقِ مُ سْ ، الرَّ ةُ ياضَ الرِّ

. مُ سْ ، الرَّ ةُ ياضَ ، الرِّ ةُ ياضَ ، الرِّ ةُ ياضَ ، الرِّ مُ سْ الرَّ
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تنظيم البيانات 
في جدول 
االشارات

اإلشارات الهواية

الرياضة   

الرسم   

القراءة 

الجوري
النرجس   

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ع الطلبة إلى مجموعات.	  وزِّ
أعــط كل مجموعة وعــاء يحتوي علــى أقالم ملونة 	 

ووضــح لهــم أن المطلوب هــو اســتخدام جدول 
اإلشارات؛ لتمثيل عدد األقالم من كل لون.

اطلب إلى المجموعات كتابــة العدد في عمود ثالث 	 
من الجدول. 

اطلب إلى المجموعات ِذْكر بعض المعلومات حول 	 
البيانات الممثلة في جدول اإلشارات.

مثالً: عدد األقالم الحمراء يزيد بمقدار 2 عن األقالم 	 

الزرقاء،....

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 2  من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:
ما أوجــه التشــابه واالختالف بين التمثيــل بالصور 	 

والتمثيل باالشارات؟

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبة تنظيم البيانات التي جمعوها في جدول 	 
اإلشارات. 

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة، مثل:	 

 1 ما المقصود بجدول اإلشارات؟  

 2 لماذا نستخدم جدول اإلشارات؟  
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التعلم القبلي: 

جمع بيانات وتنظيمها في جدول اإلشارات.	 

التهيئة1

ع الطلبة إلى مجموعات. 	  وزِّ

أعِط كل مجموعة وعاء يحتوي على حبوب فاصولياء، 	 
وحمص، وفول، واطلب إليهم تصنيفها، ثم اسألهم :

ما النوع الذي عدد حباته أكثر؟ 	

ما النوع الذي عدد حباته أقل؟ 	

 بكــم يزيد عدد حبــات الفول علــى  عدد حبات  	
الفاصولياء؟

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

كم طالًبا يفضل زيارة محمية ضانا؟ 20 طالًبا 	

 كــم طالًبا يفضــل زيــارة متنزه عمــان القومي؟  	
6 طالب

 كم طالًبا يفضل زيارة المدرج الروماني؟ 4 طالب  	

 إذا ذهب هــؤالء الطلبة في رحلــة، فأي األماكن  	
الثالثة سيذهبون إليها؟ لماذا؟ تختلف اإلجابات.

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

4
الدرس
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ةُ لَ ضَّ فَ َماكِنُ الْمُ األْ

كانُ ِشاراتُالْمَ اإلْ

يَّةُ ضانا مِ حْ     مَ

يُّ مِ وْ قَ انَ الْ مّ هُ عَ تَنَزَّ  مُ

ومانِيُّ جُ الرّ رَّ دَ مُ الْ
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أَتََعلَُّم 

. موعِ جْ مَ شاراتِ بِالْ ِ نِ اإلْ ا عَ بِّرً عَ ها مُ رُ أُفَسِّ ، وَ شاراتِ ِ لِ اإلْ وَ دْ ةَ في جَ نَظَّمَ مُ بَياناتِ الْ أُ الْ رَ أَقْ

ةُ	  مامَ بِةِ ؟ الْحَ لَ نَ الطَّ ثَرُ مِ َكْ دُ األْ دَ عَ هُ الْ لُ ضِّ فَ يْرُ الَّذي يُ ما الطَّ

؟ 5 = 9 – 14	  بَطَّةَ الْ ةَ وَ مامَ لونَ الْحَ ضِّ فَ بَةِ الَّذينَ يُ لَ دِ الطَّ دَ يْنَ عَ قُ بَ رْ فَ ما الْ

؟ 30 = 7 + 14 + 9	  لِ ضَّ فَ مُ مِ الْ هِ يْرِ نْ طَ ئِلوا عَ بَةِ الَّذينَ سُ لَ موعُ الطَّ جْ ما مَ

؟ شاراتِ ِ لِ اإلْ وَ دْ ثَّلَةَ في جَ مَ مُ بَياناتِ الْ رُ الْ يْفَ أُفَسِّ ُث: كَ أَتََحدَّ

أَْستَْكِشُف

؟  مْ تِهِ لَ حْ بَةُ في رِ لَ بَ الطَّ هَ ذْ عُ أَنْ يَ قَّ تَوَ َماكِنِ تَ إِلى أَيِّ األْ
أَتََعلَُّم الْيَْوَم

ةَ في  ثَّلَ مَ رُ الْبَياناتِ الْمُ أُفَسِّ
. ِشاراتِ لِ اإلْ وَ دْ جَ

لُ ضَّ فَ الطَّيْرُ الْمُ

ِشاراتُ الطَّيْرُ موعُ اإلْ جْ الْمَ
بَطَّةُ   الْ

ةُ مامَ   الْحَ
ةُ جاجَ  الدَّ

شاراتِ  ِ دُّ اإلْ أَعُ

موعَ جْ مَ تُبُ الْ أَكْ وَ

المفاهيم العابرة للمواد  

ـد المفاهيـم العابـرة للمواد حيثمـا وردت في كتـاب الطالب أو كتـاب التمارين.  أكِّ
ز مفهـوم المواطنـة لـدى الطلبـة، بتشـجيعهم  ففـي سـؤال فقـرة )أستكشـف(، عـزِّ
علـى التعـرف إلى األماكن السـياحية فـي األردن وزيارتهـا والحفاظ علـى نظافتها.

نتاجات الدرس:

فــي جدول 	  بيانــات منظمة  تفســير 
اإلشارات.
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التدريس3

ارسم الجدول اإلشارات الوارد في فقرة )أتعلم(على اللوح، ثم اسأل الطلبة:	 

ما عنوان جدول؟ الطير المفضل 	

كم طالًبا يفضل البط ؟ كيف عرفت ذلك؟ 9 ، عن طريق عّد اإلشارات 	

وضح للطلبة أننا نحتاج إلى التعبيرعن اإلشارات بالمجموع؛  لنستطيع قراءة البيانات الممثلة في 	 
جدول اإلشــارات وتفســيرها. وبيِّن لهم كيفية كتابة المجموع الذي يعبر عن اإلشارات المقابلة 

لكل نوع من الطيور، ثم ناقش معهم االسئلة الواردة في الفقرة، واكتب إجاباتها على اللوح.

اطرح أســئلة متنوعة تتضمن الجمــع والطرح والمقارنة للبيانات الواردة في الجدول، وشــجع 	 
الطلبة على طرح اسئلة اخرى غير التي ُطِرَحْت واإلجابة عنها.

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    وظف الســؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 إلى �6 وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبَة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

ما رأيكم بما يقوله خالد؟ تختلف اإلجابات 	

ما الخطأ الذي وقع فيه خالد؟ تختلف اإلجابات 	

صّوب الخطأ. 	

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق: 

قســم الطلبة إلى مجموعات ثنائيــة، واطلب إلى كل 	 
مجموعة االتِّفاق على سؤال معين لجمع البيانات من 

)20( طالًبا في الصف.

كلِّف المجموعات تنظيم البيانات التي حصلوا عليها 	 
ْههم إلى كتابة أسئلة متنوعة  في جدول اإلشارات، وجِّ

حولها، ثمَّ اإلجابة عنها.

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 3  من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أيهما أسهل لتفسير البيانات: جدول الصور أم جدول 	 
اإلشارات برأيك؟لماذا؟

تعليمات المشروع:

اطلب إلى الطلبة اســتكمال إجراءات المشروع، وعرض 
بيانات المشروع على لوح كبير.

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة، 	 
مثل:

 ما أهمية جدول اإلشارات في حل مسائل حياتية؟ 	

89

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: رَ جاوِ ِشاراتِ الْمُ لَ اإلْ وَ دْ الً جَ مِ تَعْ سْ تِيَةِ مُ ةِ اآلْ ئِلَ َسْ نِ األْ أُجيبُ عَ

؟ بَةِ لَ نَ الطَّ دٍ مِ دَ لُه أَقَلُّ عَ ضِّ فَ نُ الَّذي يُ  1 ما اللَّوْ  

؟ بَةِ لَ نَ الطَّ ثَرُ مِ َكْ دُ األْ دَ عَ لُه الْ ضِّ فَ نُ الَّذي يُ  2 ما اللَّوْ  

؟ َبْيَضَ األْ رَ وَ مَ َحْ : األْ يْنِ نَ لونَ اللَّوْ ضِّ فَ بَةِ الَّذينَ يُ لَ دُ الطَّ دَ  3 ما عَ  

ِشاراتِ   اإلْ لَ  وَ دْ الً جَ مِ تَعْ سْ مُ تِيَةِ  اآلْ ةِ  ئِلَ َسْ األْ نِ  عَ أُجيبُ 
: رَ جاوِ الْمُ

؟ بَةِ لَ ثَرُ تَفْضيالً لَد الطَّ َكْ ةُ األْ  4 ما الْمادَّ  

بَةِ ؟ لَ َقَلُّ تَفْضيالً لَد الطَّ ةُ األْ  5 ما الْمادَّ  

ةِ  اللُّغَ ةَ  لونَ مادَّ ضِّ فَ يُ الَّذينَ  بَةِ  لَ الطَّ دُ  دَ زيدُ عَ يَ مْ   6  كَ  

؟ ةِ يَّ نْجليزِ ِ ةِ اإلْ ةَ اللُّغَ لونَ مادَّ ضِّ فَ بَةِ الَّذينَ يُ لَ دِ الطَّ دَ نْ عَ بِيَّةِ عِ رَ عَ الْ

أَُحلُّ الَْمْسألََة

هُ  قولُ لْ ما يَ ، فَهَ بٍ ةَ طُالّ عَ بَ ثِّلُ أرْ ابِقِ تُمَ لِ السّ وَ دْ : إِنَّ (  ) في الْجَ طَأَ: يَقولُ خالِدٌ فُ الْخَ تَشِ  7  أَكْ  

؟ حيحٌ خالِدٌ صَ

 ، بَيْتِ ةِ في الْ تَوافِرَ مُ وابِ الْ َكْ لَ أَنْواعِ األْ وْ بَياناتِ حَ نْظيمَ الْ لي تَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ذا. هكَ ، وَ الْماءِ ةِ وَ وَ هْ قَ وابِ الْ دِ أَكْ دَ يْنَ عَ قِ بَ رْ فَ ، أَوِ الْ وابِ َكْ دِ األْ دَ موعِ عَ جْ نْ مَ هُ عَ أَلُ ثُمَّ أَسْ
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لُ ضَّ فَ نُ الْمُ اللَّوْ

نُ  ِشاراتُ اللَّوْ موعُ اإلْ جْ الْمَ
رُ  مَ 8 أَحْ

رُ  ضَ 9 أَخْ

يَضُ  10 أَبْ

ةُ لَ ضَّ فَ ةُ الْمُ الْمادَّ

ةُ  ِشاراتُ الْمادَّ موعُ اإلْ جْ الْمَ
بِيَّةُ  رَ عَ ةُ الْ 14  اللُّغَ

ةُ   يَّ ليزِ نْجِ ِ ةُ اإلْ 6 اللُّغَ

يّاتُ  ياضِ 16   الرِّ

أحمر

أبيض

الرياضيات
اللغة اإلنجليزية

ال، تمثل 5 طالب

18

8

المفاهيم العابرة للمواد  

ـد المفاهيـم العابـرة للمواد حيثمـا وردت في كتـاب الطالب أو كتـاب التمارين.  أكِّ
ز المهـارات الحياتيـة للطلبة، بتشـجيعهم على االتصال  ففـي فقرة )المشـروع(، عزِّ

والحـوار مع الطلبـة والوعي الصحـي بأهمية الرياضة لبناء الجسـم السـليم.
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َعْب َمًعا 
ْ
ل
َ
َعْب َمًعا ِلن
ْ
ل
َ
ِلن

تَْمثيُل النُّجوِم

اْلَموادُّ واْألََدواُت:

دٍ.	  رُ نَرْ جَ حَ

 	. ةٌ قَ نَةٌ الصِ لَوَّ نُجومٌ مُ

أَلَْعُب َمَع َمْجموَعتي َوَعَدُدها 6:

نْ 1 إِلى 6 	  ا مِ مً قْ بٍ رَ لُّ العِ تارُ كُ يَخْ

دِ. 	  رَ النَّرْ جَ بينَ حَ عِ دُ الالّ لْقي أَحَ يُ

 	. بَّعِ رَ مُ ةٍ في الْ مَ قِ نَجْ دِ بِلَصْ رِ النَّرْ جَ لى حَ رِ عَ مِ الظّاهِ قْ بُ الرَّ يَقومُ صاحِ

 	. فائِزَ وَ الْ الً يَكونُ هُ هُ أَوَّ مودَ ُ عَ ألَ مْ دِ، والَّذي يَ رِ النَّرْ جَ يَ حَ مْ بونَ رَ عِ رُ الالّ رِّ كَ يُ

123456

بينَ عِ دُ الالّ دَ عَ

6

المفاهيم العابرة للمواد  

ـد المفاهيـم العابـرة للمواد حيثمـا وردت في كتـاب الطالب أو كتـاب التمارين.  أكِّ
ففـي فقـرة )هيـا بنـا نلعب(، عـزز مهـارات الطلبة فـي بناء الشـخصية، بتشـجيعهم 

علـى إدارة الوقـت بطريقـة فاعلـة في أثنـاء اللعب.

5
الوحدة

هيا بنا نلعب

المفهوم الرياضي:

التمثيل بالصور.

 المواد:

حجر نرد ، ونجوم ملونة.

التعليمات:

ِه الطلبة إلى اللعبــة الخاصة بالوحدة والموجودة 	  وجِّ
في كتاب الطالب.

اشرح لهم تعليمات اللعبة.	 

قسم الطلبة إلى مجموعات سداسية.	 

د كل مجموعة بأدوات اللعبة.	  زوِّ

أخبِْرهم أّن الطالب الذي يلصق نجوًما أكثر يكون هو 	 
الفائز.

م المســاعدة والدعم 	  راقب الطلبة في أثناء اللعب وقدِّ
إلى من يحتاج.
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: نَ الطّالِباتِ ةٍ مِ موعَ جْ لَ لَد مَ ضَّ فَ رُ الطَّيْرَ الْمُ جاوِ لُ الْمُ وَ دْ بَيِّنُ  الْجَ يُ

؟  لْنَ النَّعامَ ضِّ فَ تي يُ دُ الطّالِباتِ الالّ دَ  1 ما عَ  

؟  هُ 8 طالِباتٍ لُ ضِّ يْرُ الَّذي تُفَ  2 ما الطَّ  

نَ الطّالِباتِ ؟ دٍ مِ دَ بَرُ عَ هُ أَكَ لُ ضِّ يْرُ الَّذي تُفَ  3 ما الطَّ  

؟  جاجِ لى الدَّ مامَ عَ لْنَ الْحَ ضِّ فَ تي يُ دُ الطّالِباتِ الالّ دَ زيدُ عَ مْ يَ  4 كَ  

؟  ةِ جابَ ِ نَ في اإلْ كْ تي شارَ دُ الطّالِباتِ الالّ دَ مْ عَ  5 كَ  

بوا  جِ أُعْ الَّذي  سِ  تِرِ فْ الْمُ يَوانِ  الْحَ نِ  عَ هُ  قاءَ دِ أَصْ يْسٌ  قَ أَلَ  سَ
أْتي:  يَ ما  كَ ِجاباتُ  اإلْ فَكانَتِ   ، يواناتِ الْحَ ةِ  ديقَ حَ في  تِهِ  يَ ؤْ بِرُ
. ئْبُ مُ الذِّ بَهُ جَ ، و7 أَعْ رُ مُ النَّمِ بَهُ جَ ، و5 أَعْ دُ َسَ مُ األْ بَهُ جَ 10 أَعْ

. رِ جاوِ لِ الْمُ وَ دْ بَياناتِ في الْجَ ثِّلُ الْ  6  أُمَ  

؟ دُ َسَ بَهُ األْ جَ ا أَعْ ديقً مْ صَ  7 كَ  

قاءِ؟ دِ َصْ نِ األْ دٍ مِ دَ بَرُ عَ بَ بِهِ أَكْ جِ ةِ أُعْ سَ تَرِ فْ مُ يواناتِ الْ  8 أَيُّ الْحَ  

؟ رُ مُ النَّمِ بَهُ جَ قاءِ الَّذينَ أَعْ دِ َصْ دِ األْ دَ لى عَ ، عَ دُ سَ مُ األْ بَهُ جَ قاءِ الَّذينَ أَعْ دِ َصْ دُ األْ دَ زيدُ عَ مْ يَ  9  كَ  

؟ ئْبِ رِ والذِّ بوا بِالنَّمِ جِ قاءِ الَّذينَ أُعْ دِ َصْ دُ األْ دَ  10 ما عَ  

لُ  ضَّ فَ الطَّيْرُ الْمُ

مامُ       الحَ
جاجُ     الدَّ

  النَّعامُ 

. يْنِ يْرَ ثِّلُ طَ لُّ (  ) تُمَ : كُ تاحُ فْ الْمِ

سُ تَرِ فْ يَوانُ الْمُ الْحَ

يَوانُ  دِّ الْحَ دُ إِشاراتُ الْعَ دَ الْعَ

دُ َسَ األْ
رُ النَّمِ
ئْبُ الذِّ

4

الدجاج

الحمام

األسد

4

24

10

5

12

اختبار نهاية الوحدة:

ِه الطلبَة إلى اختبار نهايــة الوحدة، واطلب إليهم 	  وجِّ
حّل المســائل مــن 1 إلى 16 بشــكل فــردي. اختر 
اإلجابات غير الصحيحة وناقشــها مــع الصف وبيِِّن 

ِم الصواب. الخطأ وقدِّ

ِع الطلبة إلى مجموعات رباعية.	  وزِّ

المجموعات، 	  الدولية على  ع أســئلة االختبارات  وزِّ
بحيث تحّل كل مجموعة سؤااًل مختلًفا أو سؤالين.

كلِّــف طالًبا مــن كل مجموعة َعــْرَض إجابتهم أمام 	 
الصف.

م لهم الدعم والتغذية الراجعة.	  تابع الطلبة وقدِّ
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: اللٍ دَ الْبَيْضِ في 3 سِ دَ رُ عَ جاوِ رِ الْمُ وَ ثيلُ بِالصُّ بَيَّنُ التّمْ يُ

؟ ةِ الثّانِيَةِ لَّ بَيْضِ في السَّ دُ الْ دَ مْ عَ  11 كَ  

؟   بَيْضِ نَ الْ دٍ مِ دَ بَرَ عَ لى أَكْ تَوي عَ اللِ تَحْ  12 أَيُّ السِّ  

؟ ةِ الثّانِيَةِ لَّ لى ما  في السّ ةً عَ يادَ ةِ الثّالِثَةِ زِ لَّ ةً في السَّ يْضَ مْ بَ  13 كَ  

ميعِها؟ اللِ جَ ةً في السِّ يْضَ مْ بَ  14 كَ  

؟ ةِ الثّانِيَةِ لَّ ا في السّ مّ ةً عَ يادَ ُولى زِ ةِ األْ لَّ ةً في السَّ يْضَ مْ بَ  15  كَ  

ةِ الثّالِثَةِ ؟   لَّ بَيْضِ في السَّ دِ الْ دَ لى عَ ولى عَ ةِ األْ لَّ بَيْضِ في السَّ دُ الْ دَ زيدُ عَ مْ يَ  16 كَ  

ْولِيَِّة تَْدريٌب َعلى اْالْخِتباراِت الدَّ

في  الّتي  التَّلْوينِ  أَقْالمِ  دَ  دَ عَ رُ  جاوِ الْمُ رِ  وَ بِالصُّ ثيلُ  التَّمْ بَيِّنُ  يُ
: بٍ ةِ طُالّ عَ بَ قائِبِ أَرْ حَ

؟ لْوينٍ قيبَتِهِ 6 أَقْالمِ تَ نِ الطّالِبُ الَّذي في حَ  17 مَ  

نْ أَقْالمِ  دٍ مِ دَ بَرُ عَ قيبَتِهِ أَكْ نِ الطّالِبُ الَّذي في حَ  18  مَ  

؟ التَّلوينِ

؟  مْ هِ ميعِ بِ جَ قائِبِ الطُّالّ دُ أَقْالمِ التَّلوينِ في حَ دَ مْ عَ  19 كَ  

؟   يٍّ قيبَةِ قُصَ دِ أَقْالمِ التَّلوينِ في حَ دَ لى عَ دٍ عَ قيبَةِ ماجِ دُ أَقْالمِ التَّلوينِ في حَ دَ زيدُ عَ مْ يَ  20  كَ  

نْ  ، فَمَ يْثٍ قيبَةِ لَ دَ أَقْالمِ التَّلوينِ في حَ دَ ما يُساوي عَ قيبَتَيْهِ دِ أَقْالمِ التَّلوينِ في حَ دَ موعُ عَ جْ دُ طالِبانِ مَ  21  يوجَ  

ما؟ هُ

دُ أَقْالمِ التَّلْوينِ دَ عَ

دٌ   ماجِ
يْثٌ    لَ

يٌّ  قٌصَ
دُ مَ أَحْ

. لْوينٍ يْ تَ لَمَ ثِّلُ قَ لُّ    تُمَ : كُ تاحُ فْ الْمِ

دُ الْبَيْضِ دَ عَ

ولى ةُ األْ لَّ     السَّ
ةُ الثّانِيَةُ لَّ   السَّ
ةُ الثّالِثَةُ لَّ    السَّ

. يْضاتٍ ثِّلُ 3 بَ لُّ    تُمَ : كُ تاحُ فْ الْمِ

9

36

20
2

6

3

األولى

ماجد

ليث

ماجد وأحمد

3 بيضات

مالحظات المعلم
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نِيًّا: دُ النّاتِجَ ذِهْ أَجِ
1    242 + 29 =       2    753 + 200 =    

3    652 + 72 =       4    347 - 100 =    

5    452 - 48 =       6    517 - 47 =     

بِ 100 رَ تِيَةَ إِلى أَقْ دادَ اآلْ َعْ بُ األْ رِّ أُقَ

7    438 →        8    534 →    

9    806 →        10    653 →    

108 , 365 , 861 , 598 , 714 , 513 : دِيَّ رْ فَ دَ الْ دَ عَ طُ الْ وِّ  11  أُحَ  

لِيًّا: 357 , 375 , 573 , 537 نازُ تِيَةَ تَ دادَ اآلْ َعْ تِّبُ األْ  12  أَرَ  

    ,     ,     ,    

 : دُ النّاتِجَ أَجِ
13    134 + 156 =       14    125 - 113 =    

15    476 + 217 =       16    586  - 398 =    

: ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ ورَ دَ بِالصّ دَ تُبُ الْعَ أَكْ
17    642 =     +     +     

18    807 =     +     +    

271 953

724

400

290

600

800

40

0

2

7

12

500

247

404

800

693 188

700

470

573            537           375          357

األسئلة التراكمية

التراكميــة؛ لمراجعــة المفاهيم 	  اســتعن باألســئلة 
والمهارات الرياضّيــة التي تعلَّمها الطلبة في وحدات 
سابقة والمرتبطة بنتاجات هذه الوحدة. تساعد األسئلة 
التراكمية الطلبة على الربــط بين أفكار وموضوعات 

تعلموها في أوقات متباعدة.

اطلْب إلى الطلبة حلَّ األسئلة التراكمية واجًبا منزليًّا، 	 
ثم ناِقشهم في الحلول في الحصة القادمة.

مالحظات المعلم
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كتاب التمارين

PB36

ِت
انا

َبي
 اْل

َجُة
عاَل

ُم
:5

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

بَياناتِ  الْ هِ  ذِ هَ ثِّلُ  أُمَ  : يْواناتِ الْحَ دائِقِ  حَ  د إِحْ في  ةَ  وجودَ المَ ةَ  يَّ بَرِّ الْ يْواناتِ  الْحَ تي  اآلْ لُ  وَ دْ الْجَ بَيِّنُ   1  يُ  

. رِ وَ دامِ الصُّ تِخْ بِاسْ

يْوانُ دُالْحَ دَ الْعَ

6  فيلٌ

دٌ 8  أَسَ

رٌ 4  نَمِ

2  دُبٌّ

ةُ يَّ بَرِّ يْواناتُ الْ الْحَ

  فيلٌ

دٌ   أَسَ

رٌ   نَمِ

  دُبٌّ

. نَيْنِ يْنِ اثْ يْوانَ ثِّلُ حَ لُّ  تُمَ :كُ تاحُ فْ الْمِ

سَ  رْ الدَّ بَيِّنُ  تُ الَّتي  تِيَةَ  اآلْ الْبَياناتِ  رِ  وَ بِالصُّ ثِّلُ  أُمَ
: بَةِ نَ الطَّلَ ةٍ مِ موعَ جْ لَ لِمَ ضَّ فَ الْمُ

. بِيَّةَ رَ عَ ةَ الْ لونَ اللُّغَ ضِّ فَ  2 9 أَطْفالٍ يُ  

. ياضيّاتِ لونَ الرِّ ضِّ فَ الً يُ  3 12 طِفْ  

. لومَ عُ لونَ الْ ضِّ فَ  4 6 أَطْفالٍ يُ  

. ةَ يَّ ليزِ نْجِ ِ ةَ اإلْ لونَ اللُّغَ ضِّ فَ  5 5 أَطْفالٍ يُ  

نَ  مِ تُها  فَ رِ عْ مَ كِنُ  مْ يُ لوماتٍ  عْ مَ  3 تُبُ   6  أَكْ  

. رِ جاوِ لِ الْمُ وَ دْ الْجَ

�ِ�َ �����ِ �ِ����
َ
ْ
�� �ُ����ْ

َ
� 1  �ُ�ْ ����

لُ ضَّ فَ سُ الْمُ رْ الدَّ

بِيَّةُ رَ عَ ةُ الْ اللُّغَ

يّاتٌ ياضِ رِ

لومٌ عُ
ةٌ يَّ ليزِ ةٌ إِنْجِ غَ لُ

. ثِّلُ طالِبَيْنِ لُّ  تُمَ :كُ تاحُ فْ الْمِ

إجابات متنوعة مثال مقارنات بين مكونات الجدول

PB 37

ِت
انا

َبي
 اْل

َجُة
عاَل

ُم
:5

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: رِ جاوِ لِ الْمَ وَ دْ لى الْجَ ا عَ دً تَمِ عْ تِيَةِ مُ ةِ اآلْ ئِلَ سْ نِ األْ أُجيبُ عَ

؟ بُنِّيَّةِ لى الْ راءِ عَ ضْ لْو الْخَ بّاتِ الْحَ دُ حَ دَ زيدُ عَ مْ يَ  1  كَ  

ا؟ عً راءِ مَ مْ الْحَ تُقالِيَّةِ وَ بُرْ لْو الْ بّاتِ الْحَ دُ حَ دَ  2  ما عَ  

؟ يَّةِ جِ سَ بَنَفْ لى الْ راءِ عَ فْ لْو الصَّ بّاتِ الْحَ دُ حَ دَ زيدُ عَ مْ يَ  3  كَ  

ميعِها؟ لْو جَ بّاتِ الْحَ دُ حَ دَ  4 ما عَ  

. بَةِ نَ الطَّلَ ةٍ مِ موعَ جْ ةَ لِمَ لَ ضَّ فَ ةَ الْمُ وايَ رُ الْهِ جاوِ ولُ الْمُ دْ بَيِّنُ الْجَ يُ

؟ لَةِ ضَّ فَ مُ مِ الْ تِهِ وايَ نْ هِ ئِلوا عَ بَةِ الَّذينَ سُ لَ دُ الطَّ دَ  1 ما عَ  

ةُ  عَ طالَ مُ ةُ الْ لَ ضَّ فَ مُ مِ الْ تُهُ وايَ بَةِ الَّذينَ هِ لَ دُ الطَّ دَ زيدُ عَ مْ يَ  2  كَ  

؟ مُ سْ مُ الرَّ تُهُ وايَ لى الَّذينَ هِ عَ

؟ لَةُ ضَّ فَ مُ تُكَ الْ وايَ  3 ما هِ  

نْها. أُجيبُ عَ ، وَ بَياناتِ هِ الْ لَ هذِ وْ ئِلَةٍ حَ ةَ أَسْ عَ بَ تُبُ أَرْ  4 أَكْ  
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لْو أَلْوانُ الْحَ

رُ ضَ أَخْ

تُقالِيٌّ رْ بُ
قُ رَ أَزْ

يٌّ رِ هْ زَ

رُ فَ أَصْ

رُ مَ أَحْ

يٌّ جِ سَ نَفْ بَ

نِّيٌّ بُ

.لْو بَّتَيْ حَ ثِّلُ حَ كلُّ  تُمَ

ةُ لَ ضَّ فَ ةُ الْمُ وايَ الْهِ

ةُ عَ طالَ مُ    الْ

ةُ ياضَ   الرِّ

مُ سْ  الرَّ

ثيلُ   التَّمْ

ةِ ديقَ لُ في الْحَ مَ عَ   الْ

. بَةٍ لَ ثِّلُ 3 طَ لُّ  تُمَ كُ

4

16

4
55

إجابات متنوعة مثال:
؟ أي الهوايات األقل تفضيالً
؟ أي الهوايات األكثر تفضيالً

كم طالبًا يفضل الرسم؟

39

9

إجابات متنوعة

PB38

ِت
انا

َبي
 اْل

َجُة
عاَل

ُم
:5

ُة 
ْحَد

لَْو
ا
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دِ  دَ لَ عَ وْ تِيَةَ حَ رِ الْبَياناتِ اآلْ جاوِ ِشاراتِ الْمُ لِ اإلْ وَ دْ ثِّلُ في جَ أُمَ
: ةٍ تَلِفَ خْ فوفٍ مُ بَةِ في 6 صُ الطَّلَ

. لِ فِّ األَوَّ  1 36 طالِبًا في الصَّ  

فِّ الثّاني.  2 28 طالِبًا في الصَّ  

. فِّ الثّالثِ  3 35 طالِبًا في الصَّ  

. ابعِ فِّ الرّ  4 29 طالِبًا في الصَّ  

. سِ فِّ الخامِ  5 32 طالِبًا في الصَّ  

. ادِسِ فِّ السّ  6 34 طالِبًا في الصَّ  

ثَّلَةِ في  مَ مُ الْ بَياناتِ  الْ ضِ  رْ لِعَ رَ  جاوِ الْمُ لَ  وَ دْ الْجَ لُ  مِ  7  أُكْ  

نْ (6 -1). ةِ مِ ئِلَ َسْ شاراتِ في األْ لِ اإلْ وَ دْ جَ

. لِ وَ دْ لَ الْجَ وْ لٍ حَ مَ تُبُ 3 جُ  8 أَكْ  

 

 

 

دُ الطَّلبَةِ دَ عَ

فُّ ِشاراتُالصَّ اإلْ

لُ األَوَّ

الثَّاني

الثّالِثُ

ابِعُ الرّ

سُ الخامِ

ادِسُ السّ

فُّ ِشاراتُالصَّ موعُاإلْ جْ الْمَ

36

28

35

29

32

34

إجابات متنوعة

PB 39

ِت
انا

َبي
 اْل

َجُة
عاَل

ُم
:5

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

نَ : لُ اللَّوْ مْ طالِبًا يُفضِّ  1 كَ  

قَ  رَ َزْ رَ    األْ مَ َحْ األْ

بُنِّيَّ      رَ    الْ فَ َصْ األْ

؟ ؤالِ نِ السُّ ةِ عَ جابَ ِ كَ في اإلْ مْ طالِبًا شارَ  2 كَ  

في  شاراتِ  اإلْ لِ  وَ دْ بِجَ تَعينًا  سْ مُ رَ  جاوِ الْمُ لَ  وَ دْ الْجَ لُ  مِ  3  أُكْ  

ؤالِ 1. السُّ

: رِ جاوِ ِشاراتِ الْمُ لِ اإلْ وَ دْ لى جَ تِمادِ عَ عْ ِ تِيَةِ بِاالْ ةِ اآلْ ئِلَ سْ نِ األْ أُجيبُ عَ

ا؟    بيعً ةٍ مَ ثَرُ 3 أَنْواعِ فاكِهَ  4 ما أَكْ  

ا؟    بيعً ةٍ مَ عِ فاكِهَ  5 ما أَقَلُّ نَوْ  

؟    بِطّيخِ الْ نَ الْكيوي وَ ةِ مِ بيعَ مَ ةِ الْ فاكِهَ موعُ الْ جْ  6 ما مَ  

؟ احِ بّاتِ التُّفّ دِ حَ دَ عَ ، وَ ةِ بيعَ مَ زِ الْ وْ مَ بّاتِ الْ دِ حَ دَ يْنَ عَ قُ بَ رْ فَ  7  ما الْ  
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لُ ضَّ فَ نُ الْمُ اللَّوْ

نُ   ِشاراتُاللَّوْ اإلْ

رُ فَ   أَصْ
قُ رَ   أَزْ

رُ مَ   أَحْ

نِّيٌّ  بُ

لُ ضَّ فَ نُ الْمُ اللَّوْ

نُ   دُاللَّوْ دَ الْعَ

ةِ بيعاتُ الْفاكِهَ مَ

ةُ   ِشاراتُالْفاكِهَ اإلْ

احٌ فّ   تُ
 بِطّيخٌ
زٌ وْ    مَ

 كيوي
تُقالٌ رْ   بُ

1215

13

47

7

13 أصفر   
  15 أزرق   
12 أحمر   

7  بني   

موز، برتقال، تفاح

كيوي

19

4
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   ورقة المصادر 1 : بطاقات القيمة المنزلية



A2

   ورقة المصادر2: بطاقات األعداد 100-0                                         1 من 4

209

Resource sheet 4

Resource sheet 4: 0–100 digit cards 1 of 4

6 13 20 27

5 12 19 26

4 11 18 25

3 10 17 24

2 9 16 23

1 8 15 22

0 7 14 21

59887_P206_251.indd   20959887_P206_251.indd   209 25/07/16   1:55 PM25/07/16   1:55 PM



A3

   ورقة المصادر2: بطاقات األعداد 100-0                                         2 من 4

210

Resource sheet 4

Resource sheet 4: 0–100 digit cards 2 of 4

34 41 48 55

33 40 47 54

32 39 46 53

31 38 45 52

30 37 44 51

29 36 43 50

28 35 42 49
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A4

   ورقة المصادر2: بطاقات األعداد 100-0                                         3 من 4

211

Resource sheet 4

Resource sheet 4: 0–100 digit cards 3 of 4

62 69 76 83

61 68 75 82

60 67 74 81

59 66 73 80

58 65 72 79

57 64 71 78

56 63 70 77
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A5

   ورقة المصادر2: بطاقات األعداد 100-0                                         4 من 4

212

Resource sheet 4

Resource sheet 4: 0–100 digit cards 4 of 4

88 93 98 10
0

87 92 97 99

86 91 96

85 90 95

84 89 94
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   ورقة المصادر 3 : أعداد ضمن 3 منازل

221

Resource sheet 13

Resource sheet 13: 3-digit number grid

461 723 379 240 364 842

538 701 156 835 527 600

321 285 329 324 264 122

569 703 139 842 722 400

326 266 421 537 234 361

59887_P206_251.indd   22159887_P206_251.indd   221 25/07/16   1:55 PM25/07/16   1:55 PM
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   ورقة المصادر 4: خط أعداد فارغ



A8

207

Resource sheet 7

Resource sheet 7: 1–6 spinner
How to use the spinner
Hold the paper clip in the centre
of the spinner using the pencil
and gently  ick the paper clip
with your  nger to make it spin.

4
3

1

5
2

6
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ثبت مشــبك ورق فــي منتصف مروحة 
ر  األعداد، ثم باستخدام قلم رصاص، دوِّ

المروحة بلطف

   ورقة المصادر 5: مروحة األعداد 6-1



A9

   ورقة المصادر 6: بطاقات اإلشارات
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Resource sheet 15: Operations cards
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Resource sheet 12

Resource sheet 12: Base 10
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   ورقة المصادر 7: العشرات
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   ورقة المصادر 8: تقدير الطرح
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